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Na obálce: Jedovnické zvony

Jasný zvuk zvonů v  časech relativně dávných 
dával lidem znamení o  denní době (a  tedy jis-
tý řád), svolával lidi na bohoslužby, oznamoval 
úmrtí sousedů, případně zněl varovně, na  po-
plach. Zvony byly významnou součástí kostelů 
i kaplí, proto bývaly pravidelně uváděny při po-
pisech těchto staveb. A  mohutné či starobylé 
zvony jsou významnou kulturní památkou 
i  dnes – připomeňme blanenský Poledník či 
rozstánský zvon Michal. Zvony ovšem byly kdy-
si povinně v každé vesnici, protože protipožární 
zákon z  roku 1751, tzv. Ohňový patent Marie 
Terezie, nařizoval mj. mít v každé vsi zvoničku.
Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové zachycuje dva 
(tehdy) největší jedovnické kostelní zvony, které 
byly zrekvírovány a tedy roztaveny pro válečné 
účely před 100 lety. Nahoře je kresba zvonu s vy-
obrazením Svaté rodiny, pořízeného nákladem 
farníků roku 1857, dole pak zvon z roku 1823, 
odlitý z kovu roztavených jedovnických zvonů. 

Ten zaplatil patron kostela, starohrabě Hugo 
František Salm-Reifferscheidt. 
Masové rekvizice za  1. světové války začaly 
po státním nařízení z 8. srpna 1916, kdy měly být 
(až na výjimky) odevzdány zvony vyrobené po r. 
1600, z každého okresu minimálně 2/3 celkové 
hmotnosti zvonoviny. Druhá rekvizice byla vy-
hlášena 22. května 1917, zachovány měly být jen 
zvony s historickou či uměleckou hodnotou, zvo-
ny signální a zvony s průměrem pod 25 cm. Re-
kvizice vyvolaly vlnu odporu mezi lidmi, mnoho 
i cenných zvonů bylo zničeno, aniž by byly řádně 
posouzeny a alespoň zdokumentovány.
V  Jedovnicích byly i  dva bicí zvony (cymbály) 
v hodinovém stroji na věži radnice, ale další text 
je věnován historii zvonů kostelních, zdrojem 
informací je Domácí protokol jedovnického 
kostela a farnosti (tzv. stará farní kronika). Více 
najdete na str. 28.

Josef Plch
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Starostovo okénko
Milí spoluobčané,
v  minulých dnech se sešlo zastupitelstvo měs-
tyse k pracovnímu jednání, na němž jsme řešili 
rozpočet ZŠ a MŠ, který musí být nově schválen 
do konce kalendářního roku.
V těchto dnech také finišují práce na opravě ko-
munikace Za  Kostelem. Pokud nám to počasí 
dovolí, položíme asfaltový povrch a  upraví se 
i chodníky. Celkové předání stavby je plánováno 
na jarní měsíce příštího roku.
Byla upravena také promenádní cesta kolem fot-
balového hřiště k rybníku Olšovci. Zde budeme 
také pracovat na  doplnění veřejného osvětlení 
až na Kopeček. Směrem k ulici Olšovecká jsme 
nuceni počkat, jak se posunou stavební práce na 
přilehlých zahradách. I zde bychom chtěli pro-
menádní cestu dokončit.
Příští týden bude otevřena cesta po  nových 
schodech k ZŠ. Na jarní měsíce nám tak zůsta-
nou jen drobné úpravy. Současně se zahájením 
stavby schodů byl našimi pracovníky opraven 
také chodník na Větřák.
Na  místním hřbitově bylo zbudováno veřejné 
sociální zařízení, kde bude nainstalován min-
covník pro jednoduché otevření dveří.
Největší stavební akcí v naší obci je oprava prů-
tahu Jedovnicemi. Investor stavby, kterým je 
Jihomoravský kraj, nás ujistil, že práce budou 
probíhat po celou dobu příznivých klimatických 
podmínek.
Bohužel se dají očekávat komplikace s  průjez-
dem i  údržbou v  zimních měsících. Protože si 
uvědomujeme problémy, které tato stavba způ-
sobuje všem občanům, vyvíjíme maximální 
tlak na  investora, aby zvýšil pracovní nasazení 
prováděcí firmy a tím došlo ke zkrácení termínu 
dohotovení komunikace. Režim stavby zůstane 
po celou dobu stejný, tzn. s omezeným vjezdem 
do městyse.

Pokračování stavebních prací nás čeká také 
v příštím roce. Doufejme, že co nejdříve započ-
neme s kabeláží elektrického vedení nízkého na-
pětí do země a rekonstrukcí veřejného osvětlení. 
Také zde nebudeme investorem, a proto řešíme 
podrobnosti a postup prací s firmou E.ON.
Následně se pustíme do oprav chodníků, které 
jsou a  budou všemi těmito stavbami dotčené. 
Výškové nerovnosti, které se ukázaly až v prů-
běhu stavby, souvisí s nivelitou nové komunika-
ce. Opět vás prosím o trpělivost a o maximální 
omezení vjezdu na staveniště.
Jsme si vědomi všech dalších komplikací, které 
tato situace přináší, a proto je operativně řešíme 
s dodavatelem a investorem stavby - tedy s Jiho-
moravským krajem.
Na  budově úřadu městyse byla zprovozněna 
nová úřední deska. Její obsluha je velice jedno-
duchá a je v podstatě stejná jako obsluha doty-
kového telefonu (i s možností zvětšení hledané-
ho dokumentu). Věřím, že jsme tak zajistili lepší 
podmínky k informovanosti našich občanů.
V  těchto dnech jsou instalovány na  vybraných 
objektech kamery, které budou zaznamenávat 
dění v obci. Po dokončení prací bude oficiálně 
oznámeno monitorování městyse kamerovým 
systémem.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na tradič-
ní rozsvícení vánočního stromu, které se usku-
teční v sobotu 2. prosince 2017.

Ing. Jaroslav Šíbl

Tři otázky

Tentokrát pro Lenku Šebelovou
V  minulém čísle jsme položili tři otázky dvěma 
pánům, kteří mají za sebou tři roky ze svého prv-
ního funkčního období v zastupitelstvu – Zdeň-

ku Doleželovi a Michalu Knechtovi. Poslední ze 
tří „nováčků“ na radnici je Bc. Lenka Šebelová, 
DiS., členka Rady městyse Jedovnice, předsedky-
ně komise pro spolkovou činnost a také předsed-

Zaměstnanci městyse přejí všem 
občanům Vánoce plné pokoje, ra-
dosti a rodinné pohody. A v novém 
roce 2018 zdraví, štěstí a mnoho 

úspěchů.
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kyně mateřského a  rodinného centra Dymáček. 
Při přípravě zářijového zpravodaje bohužel do-
šlo k nedorozumění, a tak se v něm její odpovědi 
neobjevily. Za  nedopatření se omlouváme a  Tři 
otázky pro Lenku Šebelovou přinášíme v  tomto 
čísle.
XX Co vás přivedlo k rozhodnutí vstoupit do ko-

munální politiky - měla jste nějaký konkrétní cíl 
nebo oblast, na kterou jste se chtěla zaměřit?
Vždy jsem se za-
jímala o  dění 
a  aktivně jsem se 
věnovala činnos-
ti v  občanské spo-
lečnosti (za  mých 
studií třeba účasti 
na  pořádání akce 
FORUM 2000 nebo 
založení mateř-
ského centra v Jedovnicích). Je mi velmi blízká 
práce a činnost pro to, aby se prosazovaly zájmy 
a potřeby těch osob, které na to nemají čas nebo 
mají jiné priority jako je třeba rodina. Velkou 
výhodu, kterou jsem ve své osobě našla, bylo i to, 
že jsem měla zkušenosti a čas se pustit do  této 
oblasti, která je velmi náročná na  počet hodin 
a  trpělivost v  případě prosazování. Nejdřív 
moje kroky směřovaly do hnutí ANO 2011, kde 
jsem se stala aktivní členkou v roce 2013 na zá-
kladě vzniku místní organizace v  Jedovnicích. 
Vstup do  komunální politiky bylo rozhodnutí, 
které vše výše uvedené spustilo, a  pak také to, 
že mí známí a  blízcí podpořili mou myšlenku 
jít do komunální politiky, že mi věří a že na to 
mám.
Abych se vrátila k otázce, moje působení nejen 
v komunální politice, bylo vedeno hlavně cílem 
zasazovat se o zájmy lidí v obci a v případě mož-
nosti se věnovat tomuto prosazování i na kraj-
ské nebo republikové úrovni.
XX Co vás jako dosud nezkušenou zastupitelku 

mile a nemile překvapilo - změnil se nějak váš 
pohled na obecní problematiku, když jste začala 
více vidět do toho, „jak to všechno funguje“?
V  prvních dvou letech mě spíše zaskočily tyto 
věci: jako nováček jsem poslouchala na jednání 
rady nebo ZM povídání o  tom, jak kdysi dáv-
no za  bývalého působení těch a  těch osob do-
šlo ke vzniku toho nápadu, toho projektu a tedy 

jsem si vyslechla hodně souvislostí, které někdy 
k dané věci bylo třeba znát, ale ve většině přípa-
dů to tak nebylo. Přišlo mi, jako by se zastavil 
čas a  že nejsem v  roce 2014, 2015… Další věcí 
bylo to, že na ZM je velmi malá účast občanů. 
Myslím, že to je škoda, protože jedině tak mo-
hou vidět práci jednotlivých zastupitelů v  sou-
vislostech jednání a  ne jen jednou za  4 roky, 
když jsou jim předkládány volební programy. 
I když v tomto chápu, že je to čistě na demokra-
tickém rozhodnutí každého z nás a také na časo-
vých možnostech.
Poslední věcí bylo to, že dobré a  potřebné ná-
pady pro občany v  Jedovnicích jsou vnímány 
různými lidmi různým způsobem a ne vždy pro 
toto najdu podporu u dalších 14 osob v ZM.
To, co mě mile překvapilo, není asi nic, proto-
že jsem s takovým očekáváním do politiky ne-
šla a myslím, že ani taková věc v politice a tedy 
ve veřejné službě pro lidi není možná. Do politi-
ky patří jen to, co potřebují občané a o co mají 
zájem, aby bylo prosazeno. To, zda zastupitele 
něco mile překvapí nebo ne, není politické a ani 
profesionální.
XX Nakolik se vám zatím podařilo splnit sliby 

dané voličům a prosadit věci, které jste považo-
vala za důležité?
To je velmi těžká a  zároveň podstatná otázka 
a zaobírám se jí vždy po jednání rady nebo ZM. 
Myslela jsem si, že když se jedná o dobré věci pro 
občany, tak se na  všem lehce domluvím a  tato 
ochota bude u všech osob v zastupitelstvu nebo 
radě stejná. Ale to jsou asi naivní představy všech 
nováčků v politice, že v případě dobré věci je zá-
jem o podporu u všech - a to ještě ke všemu, když 
se jedná o komunální úroveň. Nechci však znít 
tak negativně. Myslím, že se mi povedlo hodně 
věcí a  ještě povede. A  finální odpověď na  tuto 
otázku budu pro vás mít příští rok, kdy jsou opět 
komunální volby. V každém případě, pokud mají 
občané už nyní jiný názor, tak jsem k dispozici 
na mailu: lenka.sebelova@jedovnice.cz. 

Připravila Soňa Plchová

Pokojné a radostné Vánoce i dob-
rý a úspěšný rok 2017 přeje všem 
milým spoluobčanům a čtenářům 
redakce Jedovnického zpravodaje.
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 54 ze dne 2. 10. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• se stavbou plynovodní přípojky pro RD č.p. 

4 na pozemku p.č. 1043/1, žadatel Ing. R. P., 
Jedovnice

• s  přístavbou a  stavebními úpravami RD č.p. 
49 na pozemku p.č. 314 dle předložené doku-
mentace, žadatel V. V., Jedovnice

• se stavbou RD včetně souvisejících drobných 
staveb a  přípojek IS na  pozemcích p.č. 1343, 
2498/17, 2498/32 a  komunikačního napojení 
na místní komunikaci umístěné na pozemku 
p.č. 2498/2 a 2498/3 dle předložené dokumen-
tace dle předložené dokumentace, žadatel 
Ing. M. M., Třebíč

• se zveřejněním záměru na pronájem levé části 
budovy č.p. Havlíčkovo náměstí 44 o výměře 
cca 100 m2

Rada městyse schvaluje
• zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 

2017, žadatel A. S., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize k  30. 9. 

2017, žadatel R. O., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize k  31. 12. 

2017, žadatel P. Č., Doubravice nad Svitavou
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000223 

s paní L. M., Ostrov u Macochy

• Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení věc-
ného břemene na stavbu „Stezka pro chodce 
a cyklisty Jedovnice – Krasová“ s Jihomorav-
ským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno

• Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení věc-
ného břemene na stavbu „Stezka pro chodce 
a cyklisty Jedovnice – Krasová, (SO 401 Roz-
vody VO)“ s  Jihomoravským krajem, Žerotí-
novo nám. 449/3, 601 82 Brno

• Plán inventur pro rok 2017 dle předloženého 
návrhu

• Přílohu č. 3, 4, 5 a  6 k  Vnitřní směrnici č. 
5/2015 Organizační řád Úřadu městyse Je-
dovnice

• Dodatek č. 1 k  Vnitřní směrnici č. 1/2017 – 
Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu

• rozpočtové opatření č. 8/2017 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• oznámení o konání shromáždění dne 17. 10. 

2017 od 13 hodin u kulturního domu, žada-
tel Politické hnutí ANO 2011, Babická 2329/2, 
149 00 Praha 4

• žádost na  vybudování skateparku v  obci 
a  svolá jednání s  žadatelkou Mgr.  P.  Š., 
Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 55 ze dne 24. 10. 2017 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
• s  připojením sjezdu ke  komunikaci II/373“ 

na  pozemcích p.č. 1041, 1042 a  244/1 dle 
předložené dokumentace, žadatel Ing.  P.  Š., 
Jedovnice

• se zásahem požárně nebezpečného prostoru 
z  plánované přístavby provozovny zeleniny 
a  pozemku p.č. 458/1 dle předložené doku-
mentace, žadatel M. D., Jedovnice

• se stavbou RD včetně přípojek inženýrských 
sítí na pozemcích p.č. 166, 165 a 169 dle před-
ložené dokumentace, žadatel D. N., Kotvrdo-
vice

• se stavbou přípojky vody, plynu, splaškové 
a  dešťové kanalizace na  pozemku p.č. 288/8 
k RD č.p. 41, žadatel L. W., Jedovnice

• s přístavbou rekreační chaty č. e. 223 na po-
zemku p.č. 1952 dle přeložené dokumentace, 
žadatel L. M., Ostrov u Macochy

• se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku p.č. 1043/1 o výměře 9 m2
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• s pronájmem místnosti v budově č.p. 83 (bý-
valý klub mládeže Lihovar) a  schvaluje ná-
jemní smlouvu s  Junák – český skaut, stře-
disko Jedovnice, z.s., Palackého 300, 679  06 
Jedovnice

• se zveřejněním záměru na  prodej pozemku 
p.č. 1114 o výměře 49 m2.

Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí o  zřízení věcného břemene sjezdu 

a vjezdu na p.č. 544, žadatel V. P., Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000225 

s panem P. K. a paní Š. K., Deblín
• smlouvu o  nájmu pozemků č. 0026000338 

s panem M. P., Prostějov
• nový odpisový plán dlouhodobého hmotného 

majetku na rok 2017 Základní školy Jedovni-
ce, okres Blansko, Nad Rybníkem 401, 679 06 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

• na  základě Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platový výměr 
řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. S., dle předlože-
ného návrhu, s účinností od 1. 11. 2017

• na  základě Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, platový výměr 
ředitelce MŠ Jedovnice Bc. J. K., dle předlože-
ného návrhu, s účinností od 1. 11. 2017

• rozpočtové opatření č. 9/2017 dle předložené-
ho návrhu.

Rada městyse bere na vědomí
• zápis z jednání komise pro spolkovou činnost 

ze dne 11. 10. 2017
• zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-

lupráci ze dne 19. 10. 2017

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 56 ze dne 14. 11. 2017

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• se stavbou RD včetně přípojek inženýrských 

sítí na pozemku p.č. 1285/2 a p.č. 1290/1 dle 
předložené dokumentace, žadatel K. P., Brno

• se stavbou „Oprava části cyklotrasy č. 507 
– Šíbrnka, III. etapa“ dle předložené doku-
mentace, žadatel Regioprojekt Brno, s.r.o., 
P.O.BOX 3, 618 00 Brno

• s  prodloužením termínu úplné uzavírky sil-
nice II/373 v městysu Jedovnice v rámci akce 
„Úplná uzavírka silnice II/373 Jedovnice – 
průtah – rekonstrukce komunikace“ v termí-
nu od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

• s  provedením opravy zatrubnění vodoteče 
v  ul. Legionářská firmou MOYSES, s.r.o., 
Dvorská 1, 678 01 Blansko, v ceně 498.591 Kč 
včetně DPH

Rada městyse nesouhlasí
• se žádostí firmy GRAS CZ s.r.o., Na  Kopci 

335, 679  06 Jedovnice, na  odpuštění nájem-
ného za rok 2017 z důvodu platnosti usnesení  
č. 22/4 ze schůze RM konané dne 3. 11. 2015

• s poskytnutím finančního daru pro organiza-
cí SONS ČR, oblastní odbočka Blansko, K. J. 
Mašky 2, 678 01 Blansko, z důvodu, že měs-
tys přispívá pouze na aktivity, které využívají 
konkrétní občané Jedovnic

Rada městyse schvaluje
• Smlouvu o právu provést stavbu „Stezka pro 

chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“ s Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82 Brno

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-
014330042711/001 s firmou E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bu-
dějovice

• smlouvu o  nájmu pozemků č. 00260000108 
s panem M. K., Sivice

• smlouvy o nájmu pozemků č. 0026000291, č. 
0026000290, č. 0026000281 a  č. 0026000280 
se Správou silnic Olomouckého kraje, pří-
spěvková organizace, Lipenská 120, 772  11 
Olomouc

• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Krasová s obcí Krasová, Kra-
sová 43, 679 06 Jedovnice, ve výši 31.380 Kč
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• Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Vilémovice s obcí Vilémovi-
ce, Vilémovice 18, 679  06 Jedovnice, ve  výši 
40.794 Kč

• pronajmout levou část budovy Havlíčkovo ná-
městí č.p. 44 o výměře cca 100 m2 paní L. S., 
Lipovec.

• odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr.  M. S. 
ve výši 70 % navrhované částky

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a podnájmu 
nemovitých věcí a jejich zařízení a vybavení se 
společností Olšovec, s.r.o., Havlíčkovo nám. 
71, 679 06 Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
• Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu 

práce pro Jihomoravský kraj a  Zlínský kraj 
na  ZŠ Jedovnice, která byla zahájena dne  
20. 9. 2017 a ukončena dne 19. 10. 2017

Další důležité informace pro občany

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 16. 9. do 15. 11. 2017

Obecní policie mimo jiné řešila v  uplynulém 
období následující události:
• 2x nález mobilního telefonu - na  zastávce 

ČAD Blansko na Havlíčkově náměstí. Sepsán 
úřední záznam, zjištění majitele telefonu a ná-
sledné jeho předání. Na  ul. Riviéra, sepsán 
úřední záznam, zveřejnění na Infokanále, ná-
lez uložen na služebně OPM Jedovnice.

• 1x nález dětského jízdního kola na  dětském 
hřišti u  rybníka Olšovec. Sepsán úřední zá-
znam, zveřejnění na Infokanále, předání ma-
jiteli.

• 1x nález registrační značky v  k.ú. Jedovni-
ce, úřední záznam, zaslání na  Městský úřad 
Blansko.

• 3x nález klíčů v k.ú Jedovnice. Sepsány úřední 
záznamy, zveřejnění na Infokanále. Klíče ulo-
ženy na služebně OP.

• 2x šetření případů podomního prodeje na k.ú. 
městyse Jedovnice. Přestupky proti pořádku 
v  územní samosprávě – porušení Tržního 
řádu městyse Jedovnice. Šetří OP, PČR.

• 1x přijato oznámení o vloupání do osobního 
motorového vozidla. Věc předána PČR.

• 7x asistence při zásahu likvidace spadlých 
stromů v chatové oblasti. K věci sepsán úřed-
ní záznam.

• 1x žádost o prověření rekreační chaty z důvo-
du spuštěného alarmu zabezpečení. Fyzickou 
prohlídkou chaty nebylo zjištěno narušení či 
poškození.

• 2x případ rušení nočního klidu v  rekreač-
ní chatové oblasti a  v  ATC. Přestupky byly 
na místě vyřešeny napomenutím.

• Na žádost vedoucí ATC Jedovnice byl prove-
den služební zákrok v  souvislosti s  nevhod-
ným a hrubým jednáním návštěvníků ATC, 
kteří nerespektovali ubytovací řád a  dopus-
tili se přestupku proti veřejnému pořádku 
– znečištění veřejného prostranství, veřejně 
přístupného objektu a  veřejně prospěšného 
zařízení. Přestupek byl na místě vyřešen po-
kutou.

Provoz úřadu městyse koncem roku
Pokladna pro platby v hotovosti otevřena do středy 20. 12. 2017. Úřad městyse, stavební 

úřad a knihovna budou od čtvrtka 21. 12. 2017 do pondělí 1. 1. 2018 uzavřeny.  
Provoz obecní policie městyse bude nezměněn.

Provoz úřadu městyse po Novém roce
Od 2. 1. 2018 bude polední přestávka v době od 11.30 do 12.00 h.
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• 1x spadlý strom na chatu. Vlivem silného po-
ryvu větru došlo k pádu dvou vzrostlých stro-
mů na  chatu. Strážníci vyrozuměli správce 
lesa. Pří odstraňování stromů zabezpečovali 
místo proti vstupu nepovolaných osob.

• 1x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

• 2x asistence při dopravních nehodách mo-
torových vozidel na  k.ú. Jedovnic a  zajištění 
místa nehody.

• 3x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
– porušení OZV – vyřešeny uložením pokuty 
příkazem na místě.

• 14x zajištění dopravní obslužnosti, dohled 
nad silničním provozem a  veřejným pořád-
kem.

• 9x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy Infokanálu.

• 12x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 1x oznámení přestupku proti občanskému 
soužití – vyhrožování újmou na zdraví. Šetří 
OP.

• Opakovaná součinnost s PČR při šetření série 
vloupání do rekreačních chat a krádeží v cha-
tové oblasti, kontrola rekreačních objektů 
v k.ú. Jedovnic.

• Zajištění dopravní obslužnosti, dohled nad 
silničním provozem a veřejným pořádkem při 
konání rybolovu.

• Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání 
sportovní akce Běh za  Jedovnickým kaprem 
a při lampionovém průvodu.

• Společný výkon služby s Obv. odd. PČR Blan-
sko, součinnost při šetření trestné činnosti 
páchané na k.ú Jedovnic.

• V  uplynulém období strážníci šetřili celkem 
116 přestupků v  dopravě spáchaných na  k.ú. 
městyse.

Obecní policie nenahrazuje práci PČR. V na-
léhavých případech nebo při nedostupnosti 
obecní policie volejte prosím Policii České re-
publiky: Tísňová linka 158
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.
Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedov-
nice: Středa: 13.00-17.00 – tel. 723 204 979

Varování před podomními prodejci energií

V  minulých dnech se v  Jedovnicích objevili 
různí podomní prodejci, nejčastěji nabízející 
dodávky energií - elektřina a plyn. Tito prodej-
ci se odvolávají na doporučení a souhlas Úřadu 
městyse Jedovnice. Sdělujeme naším občanům, 
že ÚM nikdy s  podomními prodejci nejedná 
a v žádném případě jejich činnost nedoporučuje 
či neschvaluje. Rádi bychom vás vyzvali k opa-
trnosti a  obezřetnosti nejen před podobnou 
formou prodeje, ale také před vpouštěním 
neznámých lidí do  domu či bytu. Zákaz po-
domního prodeje obcházejí tak, že si předem 
sjednají po telefonu s vaším souhlasem schůzku. 
Změna dodavatele energií je svobodnou volbou 
každého zákazníka, kterou by si měl dobře pro-
myslet. Nenechte na  sebe zbytečně vyvíjet ná-
tlak. Slibovaná úspora nebývá reálná a  může 
obsahovat skryté poplatky. Neposkytujte cizím 
lidem své osobní údaje či údaje z  vaší faktury. 
Tyto jsou snadno zneužitelné. Obvyklou zámin-

kou podomních prodejců je návštěva za účelem 
kontroly vašeho vyúčtování. Jakmile vyúčtová-
ní předložíte, spočítají vám úsporu, které do-
sáhnete, pokud s nimi IHNED uzavřete novou 
smlouvu. Je ale nepravděpodobné, že výhodná 
nabídka za vámi takto přijde sama. Nejvýhod-
nější nabídky si musíte vyhledat sami pomocí 
srovnávačů cen oslovením konkrétních dodava-
telů. Zajímavé nabídky si v klidu domova zvážit 
a vybrat.
Buďte proto velmi opatrní a  v  případě jakých-
koliv pochybností kontaktujte Obecní polici 
na čísle 723 204 979.
Doporučení na  závěr – nereagujte na  žádné 
výhodné slevy či nabídky těchto prodejců. Jim 
jde především jen o váš podpis a jejich tučnou 
provizi za uzavřenou smlouvu.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice
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Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví naro-
zeniny v měsíci listopadu a prosinci 2017.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Listopad
1. 11. Růžena Trnková, Legionářská 468, 90 

roků
6. 11. Jaroslava Kratochvílová, Na Kopci 636, 

81 roků
8. 11. Naděžda Musilová, Absolonova 590, 82 

roků
11. 11. Bohuslav Trojáček, Jiráskova 28, 81 roků

Prosinec
3. 12. Hana Knourová, Nad Rybníkem 525, 80 

roků
7. 12. Bohuslav Věžník. Na Kopci 635, 80 roků

8. 12. František Kubeš, Podhájí 495, 85 roků
9. 12. Marie Kocmanová, Habeš 374, 80 roků
10. 12. Ing. Jaroslav Sotolář, Kopeček 583, 87 

roků
18. 12. Naděžda Ailerová, Zahradní 699, 81 

roků
19. 12. Vilém Sedlák, Absolonova 471, 85 roků
20. 12. Drahomíra Sedláková, Havlíčkovo 

náměstí 78, 88 roků
21. 12. Josef Reisner, Absolonova 419, 82 roků
31. 12. Marta Galusková, Na Kopci 582, 80 roků

60 roků manželství – diamantovou svatbu 
oslavili dne 23. 11. 2017 manželé Marie a  Josef 
Reisnerovi, Absolonova 419
Přejeme manželům mnoho zdraví, štěstí a  po-
hodu do dalších společně prožitých let

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Indiánské léto aneb Na chvíli Indiánem

Indiánské léto je déle-
trvající suché, slunečné, 
teplé a  málo větrné po-
časí na  konci podzimu. 
Takovýto podzim by se 
nám mnohým určitě lí-
bil, a tak jsme si jedno úterní odpoledne zahráli 
na Indiány a takovéto počasí si pokusili přivo-
lat….
Naším indiánským teritoriem se stala zahrada 
jedovnické mateřské školky. Ta se proměnila 
ve skutečně roztodivná zákoutí…
Nejprve bylo třeba se tak trochu na  Indiány 
proměnit, a tak si děti vyrobily čelenky, které si 
pomalovaly a vyzdobily. A důležitý doplněk byl 
na světě! Na každém stanovišti, v každém tom 
zmíněném zákoutí, bylo totiž možné získat ba-
revná „pírka“ za splnění mnohých úkolů a tato 
pírka si do čelenky vetknout.
Jaké úkoly nebo spíš jaké zkoušky děti skláda-
ly? Bylo třeba doladit indiánskou výbavu, proto 

zkouška zručnosti vybízela k výrobě tolik důle-
žitého nástroje – tomahawku. Indiánský náhr-
delník zaručeně oživil každého našeho malého 
bojovníka, to byla zkouška trpělivosti a  mys-
lím, že někteří s tímto pojmenováním zkoušky 
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zřejmě souhlasili. Pak už jen chybělo specifické 
osobní malování, se kterým buď pomohli ro-
diče, anebo to zvládly děti samy a  splnily tak 
zkoušku tvořivosti.
Takto vybavení a  připravení bojovníci vyrazi-
li skládat zkoušku síly ulovením bizona, což 
bylo dost těžké. Proto se stalo, že před tímto 
zraněným zvířetem naopak jinde museli utíkat 
a  zkouška rychlosti byla na  světě. Při úprku 
bylo nutné zdolat lanový most přes rozbouřenou 
řeku a zdolat tak zkoušku odvahy. Až potom si 
mohl každý odpočinout a začít s chystáním po-
travy na zimu. Tyto náročné úkoly pak ještě do-
plnila zkouška paměti, kde bylo třeba si zapa-
matovat indiánská totemová zvířata a  nesměla 
chybět ani zkouška přesnosti, která vyžadovala 
jistou dovednost v trefování se.

Indiánský víceboj byl v  závěru oceněn pamět-
ním listem na toto netradiční odpoledne a ještě 
se samozřejmě pro každého malého účastníka 
našla odměna. Ta už jen doplnila spoustu zážit-
ků, které si děti odnášely, a také zmíněné čelen-
ky s pírky, tomahawky a náhrdelníky.
Indiánské převleky a malování, které bylo mož-
né zahlédnout na zahradě, a nejen u dětí, byly 
dokladem toho, že i my dospělí jsme čas od času 
ochotní si hrát - a pokud se navíc jedná o spo-
lečné chvíle s našimi dětmi, neváháme a umíme 
si užít legraci s nimi. Vždyť ty úsměvy jak dětí, 
tak dospělých mluví za  vše. Tak si ještě chvíli 
zavzpomínejte se mnou při pohledu na tu nefal-
šovanou radost…

Za Klub rodičů při MŠ Martina Koubová

Vycházka za skřítkem Podzimníčkem

Součástí Školního vzdělávacího programu ma-
teřské školy Jedovnice je projekt Kamarádi Mo-
ravského krasu (dále jen KMK), který si klade 
za  cíl seznamovat děti s  živou i neživou příro-
dou, pořádat vycházky do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí školky a učit se přírodu ochraňovat. 
Jednou z  plánovaných akcí projektu je Cesta 
za  skřítkem Podzimníčkem, na  kterou jsme se 
s dětmi vypravili ve středu, 15. listopadu. Naše 
kroky směřovaly na Harbechy. 
S prvními podzimními mrazíky se skřítek Pod-
zimníček vydává na  kontrolu přírody. Zjišťuje, 
jestlipak je vše připraveno na  příchod zimy. 
Tak například sleduje, zda jsou listy ze stromů 
opadané, pole jsou zoraná, zahrady zazimované 
a broučci zalezli do svých domečků. Také letos 

tomu nebylo jinak. Ale skřítka na cestě zastihla 
velká mlha a on v ní zabloudil. Děti měly za úkol 
skřítka vypátrat a pomoci mu najít cestu domů.
Cestou na  děti čekalo osm úkolů, tematicky 
spadajících do  podzimního období. Prvním 
úkolem bylo najít malý kamínek a  schovat si 
ho kapsy tak, aby nevypadl, i přesto, že dalším 
úkolem byly skoky v pytli. Na zemi ležel velký 
javorový list a  nyní přišly na  řadu kamínky. 
Úkolem bylo společně se domlouvat a  skládat 
kamínek po kamínku do daného tvaru. Potom 
děti sbíraly opadané listy, určovaly jejich barvu 
a pokoušely se je přiřadit ke stromu. Nechyběly 
hádanky na lesní zvířata a rozhovor o tom, jak se 
pozná roční období podzim. Dětem se vše dařilo 
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a  na  louce našly i  ztraceného skřítka Podzim-
níčka.
Z ranního mrazíku a zatažené oblohy se nako-
nec ukázalo i  sluníčko, které nás doprovázelo 

na cestě zpět do mateřské školy. Další akcí, kte-
rou pro děti v  rámci projektu KMK uspořádá-
me, bude zimní vycházka ke krmelci.

Monika Křivanová

Akce pro děti a rodiče v mateřské škole v měsíci prosinci

• Mikulášská nadílka.
• Vánoční pohádka a vánoční nadílka.
• Besídky pro rodiče (pouze ve II. budově ma-

teřské školy).
• Besídka pro naše spoluobčany v DPS.

Tento výrobek 
a  ještě spoustu 
dalších věcí si
budou moci kou-
pit návštěv níci při
rozsvěcování vá-
nočního stromu 

v Jedovnicích, dne 2. 12. 2017. K zakoupení zde 
budou výrobky od dětí, rodičů a paní učitelek. 
Nebudou chybět výborné koláče od paní kucha-
řek ze školky. Srdečně vás zveme k návštěvě. 

Přejeme vám spokojené, láskou 
a porozuměním naplněné vánoční 

svátky, v novém roce všechno dobré, 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Za zaměstnance mateřské školy 
Jedovnice Jitka Kučerová

Z lavic základní školy
Střípky ze života školy

ŘÍJEN 2017
 2. 10. Akce sdružení 

Cirsium – přespolní 
běh (Buřt)

 5. 10.  Pracovní seminář 
pro sborovnu - 
Mgr. K. Opravil

13. 10.  Geografická pre-
zentace MONTANI pro 2. – 8. ročníky

18. 10.  Socializační pobyt pro 1. ročníky (Smej-
kalová, Svobodová, Koubková, Hudcová)

  Pracovní setkání k projektu ERASMUS+ 
(Málková, Štěpánková)

20. 10.  Akce sdružení Cirsium – soutěž „Prosaď 
se“ pro 5. ročníky (Nezvalová)

24. 10. Terénní výuka pro 6. ročníky (Hrazdí-
rová, Nečasová)

25. 10.  Návštěva dětského dopravního hřiště,  
4. ročníky (Kolářová, Šíblová H.)

  Odborná exkurze z dějepisu, Pavilon 
Anthropos, 6. ročník (Hudcová)

  Odborná exkurze z přírodopisu, VIDA 
Centrum, 8. ročníky (Šnobltová)

  Zahájení sběrové akce

31. 10.  Okrskové kolo ve florbalu starší žákyně 
– 2. místo (Hrazdírová)

LISTOPAD 2017
2. 11.  Okrskové kolo ve florbalu starší žáci –  

2. místo (Buřt)
3. 11.  12. školní vinný bál
7. 11.  Divadelní představení – 1. stupeň
  Pedagogická rada
  Konzultace pro zákonné zástupce
  Prezentace středních škol v jídelně školy
  Volby do školské rady
8. 11.  Akce sdružení Cirsium – školení BOZP 

pro vedení škol
15. 11.  Akce sdružení Cirsium – porada vedení 

škol sdružení Cirsium + 1. stupeň
16. 11.  Okrskové kolo ve florbalu, mladší žáci 

(Buřt)
22. 11.  Přírodovědná soutěž, 9. ročníky (Vávra)
23. 11.  Odborná exkurze z přírodopisu Planetá-

rium Brno, 5. a 6. ročníky (Šnobltová)
24. 11.  Třídní screaning ve spolupráci s PPP 

Blansko, 2. ročník (Hradská)
-MS-
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Socializační pobyt prvňáčků

Proběhl 18.–20. října na  Kaprálově mlýně. 
Ve  středu ráno odjelo 38 dětí se svými třídní-
mi učitelkami, paní vychovatelkou a  asistent-

kou do krásného prostředí blízko Brna. Všich-
ni byli plni očekávání, trošku měli strach, ale 
hlavně byli zvědaví, co je v následujících dnech 
bude čekat. A bylo toho dost. Spaní na pokojích 
bez maminky, vycházky do  okolí mlýna, cesta 
za netopýří ženou, lezení do jeskyně, sportovní 
a pěvecká soutěž, hry s paní psycholožkou, dis-
kotéka, výroba koček…
Spousta odměn, diplomy, ceny a na závěr velká 
pochvala. Plné dojmů se děti v pátek odpoledne 
vrátily k rodičům. Od některých z nich jsme se 
ke  své radosti dozvěděly, že se jim po  domově 
ani nestýskalo.

Mgr. Blanka Svobodová, 
PaedDr. Helena Smejkalová

Odborné exkurze v Brně

Ve  středu 25. 10. 2017 se rámci výuky chemie 
žáci 8. ročníků zúčastnili vzdělávacího progra-
mu „Barevná chemie“ v  zábavním vědeckém 
parku VIDA! v Brně.
Žáci zjistili, že chemie nemusí být jen těžká, že 
dokáže být i  zábavná a krásná – přesvědčili se 
o tom u série barevných pokusů. Poznali napří-
klad, jaký je rozdíl mezi mícháním obyčejných 

barev a chemických látek, už ví, co je to chemic-
ká reakce a hned si jich několik vyzkoušeli.
Návštěva brněnského VIDA parku se všem líbi-
la a už se těšíme na příští společné „vědátorské“ 
objevy.
Ve stejný den, ve středu před podzimními prázd-
ninami se žáci 6. ročníku zúčastnili v rámci vý-
uky dějepisu exkurze do Moravského zemského 
muzea – Pavilonu Anthropos v Brně.
Vývoj člověka si žáci zopakovali díky výstavě 
a  velmi poutavému vyprávění pracovnice mu-
zea. Poté si sami prohlédli vystavené exponáty. 
V  suterénu Anthroposu si děti nenechaly ujít 
obrazy známého ilustrátora Zdeňka Buriana.
Na závěr čekal žáky pracovní list, který všichni 
hravě zvládli. A namalovat mamuta, to bylo také 
velmi snadné. Dějepisná exkurze se všem líbila.

Mgr. Věra Šnobltová, Mgr. Sylvie 
Hudcová, Mgr. Jaroslava Šíblová

Poděkování

Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům 
školy, kteří se aktivně zapojili do podzimní sbě-
rové akce ve dnech 25. – 30. 10. 2017.
Celkově bylo nasbíráno téměř 16 tun starého 
papíru. Takto získané finance budou použity 

na nákup pomůcek a další materiálně-technické 
vybavení školy.
Nejlepší třídy a individuální sběrači budou oce-
něni po  jarní sběrové akci, kterou plánujeme 
na měsíc květen 2018.

Vedení ZŠ Jedovnice
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Jedovnický školní vinný bál

První listopadový pátek byl letošním termínem 
již 12. ročníku vinného bálu, který uspořádala 
ZŠ Jedovnice. Na zaplněný sál místního kultur-
ního domu čekal večer plný zábavy a překvape-
ní. Po  náročných přípravách, které začínají již 
v letních měsících a končí slavnostní výzdobou 
všech prostor KD, mohl být vinný bál zahájen.
Hlavní hudební skupinou večera byla tentokrát 
skupina Arcus, která má ve  svém repertoáru 
hudbu všech žánrů, a tak si každý z návštěvníků 
přišel na své. Jako první předtančení vystoupi-
ly letos žákyně tanečního oboru ZUŠ Blansko 
se svými tanečními kreacemi nejprve na lidové 
a poté na popové téma.
V kinosále byl pro všechny milovníky vína při-
praven oblíbený košt moravských vín za dopro-
vodu cimbálové hudby Majerán. Zde také byla 
vystavena bohatá tombola, do níž ceny věnovali 
nejrůznější sponzoři a příznivci školy nejen z Je-
dovnic, ale i z blízkého okolí. Večer velmi rychle 

ubíhal, protože při dobrém pití a  jídle a  s  pří-
jemnými lidmi čas utíká dvojnásobně rychle, 
a tak jsme se ani nenadáli a přehoupla se půlnoc 
a  následovalo losování hlavních cen tomboly. 
Mezi nimi byla například LED televize, tiskár-
na, divoké prase nebo poukaz na  let rogalem. 
Vylosovaní majitelé vstupenek si tedy odnášeli 
hodnotné ceny.
Vedení ZŠ Jedovnice by chtělo poděkovat všem 
sponzorům, místním i přespolním firmám, pří-
znivcům školy a rodičům, za jejich podporu, vě-
nování cen do tomboly a všem těm, kteří na bál 
přišli a podpořili jedovnickou základní školu.
Celý výtěžek této společenské akce, která si na-
šla již pevné místo v kulturním kalendáři měs-
tyse, putuje k žákům ZŠ Jedovnice. Bude využit 
na  zlepšení materiálně-technických podmínek 
ve škole a na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího 
procesu ve škole.

Vedení ZŠ Jedovnice

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Z hudebního oboru

Mezinárodní písňová soutěž  
Bohuslava Martinů Praha 2017
Ve  dnech 20. – 22. října 
2017 se konala v  Praze 
Písňová soutěž Bohuslava 
Martinů. Soutěž vyhlašu-
je Gymnázium a Hudební 
škola hl. m. Prahy za pod-
pory Hudební společnosti 
Zdeny Janžurové ve  spo-
lupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů Polička pro 
žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých 
uměleckých škol a  víceletých gymnázií s  hu-
debním zaměřením se záměrem podpořit zájem 
o interpretaci písní českých i světových sklada-
telů, zvláště pak o písňovou tvorbu B. Martinů.
Zároveň vyplňuje mezeru v písňových soutěžích 
pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let, kte-
ré by odpovídaly svými požadavky možnostem 
mladých pěvců v  daném věku. Písňová soutěž 

Bohuslava Martinů je vyhlašována každoročně 
a patří mezi soutěže doporučené MŠMT.
Letos se konal již 15. ročník této soutěže. Účast-
nili se jí i  žáci ZUŠ Jedovnice, Kateřina Perni-
cová a Marek Pernica z pěveckého oddělení pod 
vedením p.  uč. Hany Korčákové. Konkurence 
s  mezinárodní účastí byla velmi silná jak po-
čtem zúčastněných, tak i kvalitou předvedených 
výkonů. Oběma našim zpěvákům náleží velká 
gratulace, protože si vedli opravdu skvěle. Ma-
rek Pernica vyzpíval v  kategorii chlapci (10-12 
let) krásné 2. místo a Kateřina Pernicová v kate-
gorii děvčata (10-12 let) 3. místo.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě sou-
těžního vystoupení, hlavně korepetitorce p. uč. 
MgA.  Radce Hreňové, dětem za  výbornou re-
prezentaci školy a také mamince Jitce Pernicové, 
která nás na soutěži v Praze doprovázela. Přeji 
všem další radost ze zpívání!

Hana Korčáková, Dipl.um.
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Vítání svatého Martina s Big Bandem

Oslavy svátku svatého Martina se v  současné 
době stávají stále populárnějšími. Mnohale-
tou tradici mají Martinské slavnosti v Blansku. 
Součástí letošního programu této největší kul-
turní akce v  okresním městě bylo vystoupení 
Big Bandu ZUŠ Jedovnice. Orchestr účinkoval 
na  venkovním pódiu v  zámeckém parku v  so-
botu 11. 11. od  15.45 do  17 hodin. Navzdory 
chladnému počasí a zatažené obloze se koncert 

vydařil na výbornou a sklidil zasloužený potlesk 
a uznání početného publika.

Mgr. Josef Škvařil

Pěvecké sbory zpívaly v Olešnici
Přehlídka dětských pěveckých sborů, kterou již 
několikátým rokem pořádá ZŠ a MŠ v Olešnici 
pod záštitou starosty města, se letos konala v pá-
tek 3. listopadu.
Z  naší školy se přehlídky zúčastnily hned dva 
dětské sbory - Vápeníček z  pobočky v  Lipovci 
pod vedením p. uč. Evy Lerchové a  jedovnický 
pěvecký sbor Rosnička pod vedením p. uč. Ka-
teřiny Javorské. Obě tělesa reprezentovala naši 
školu mezi dalšími sedmi sbory velmi dobře. 
Nejen výběr skladeb různých žánrů, ale také 
souznění hlasů dodalo našim vystoupením od-
povídající kvalitu a úroveň.
Děti i  učitelé si výlet užili a  vrátili se oboha-
ceni o  krásný kulturní zážitek. Děkuji malým 
zpěvákům za odvedený výkon a jejich rodičům 
za podporu dětí v tak krásné činnosti, jakou je 
sborový zpěv. Budeme se těšit na příští ročník!

Kateřina Javorská, DiS.

Z tanečního oboru

Zdá se, jakoby školní rok začal sotva před pár 
hodinami, a přitom zima už je za dveřmi…
V  tanečním oboru se již od  začátku října při-
pravujeme na vánoční vystoupení. První z nich 
se uskuteční v sobotu 2. prosince u příležitosti 
tradičního rozsvěcování vánočního stromku 
u kulturního domu, kde se můžete těšit na mo-
derní tanec žákyň 7. ročníku a tanec se stuhou 
v  podání dětí ze 4. a  5. ročníku. Doufáme, že 
nebude velká zima a vystoupení se nám vydaří.
15. prosince pojedeme do  nedalekého Blanska, 
kde zatančíme v  Městském klubu důchodců. 
Věříme, že se publiku bude líbit duo klasického 
tance, které si připravily Žaneta Doleželová a Si-
mona Svobodová, a také tanec s orientálními vě-

jíři v podání Marie Hlouškové, Lucie Hégrové, 
Jany Duškové a Michaely Kreslíkové.
Na  koncertech ovšem neuvidíte pouze žáky 
vyšších ročníků. I mladší žáci se chystají na vy-
stoupení, a to na vánočním koncertě ve čtvrtek  
21. prosince v  jedovnickém kulturním domě. 
Těšit se můžete nejen na  nápadité taneční 
choreografie, ale i  krásné kostýmy. Za  pomoc 
s  jejich přípravou děkuji paní Haně Kolářové. 
Více neprozradím, abyste nepřišli o překvapení 
a kouzlo koncertu.
Už teď mohu říci, že se všichni žáci na vystoupe-
ní těší a ptají se skoro každou hodinu, „kdy už to 
bude“. Přijďte se podívat a podpořit nás!

Lenka Csevárová, DiS.

Z výtvarného oboru

Předvánoční keramický kurz
Malá ochutnávka práce s  keramickou hlínou 
na vánoční téma pro zájemce z řad „dospěláků“ 
proběhla u  nás na  ZUŠce premiérově v  termí-

nech 24. listopadu a 1. prosince. Více informací 
je možné dohledat na  internetových stránkách 
školy.
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Dotýkati se exponátů tentokrát povoleno...
Dne 2. prosince 2017 dopoledne v  kinosále je-
dovnického KD proběhne výstava výtvarného 
oboru jedovnické ZUŠky. K vidění, dotýkání, ba 
i  k  sezení se od  začátku školního roku chysta-
jí nejrůznější trojrozměrné práce. Naše letošní 
tvorba je - z důvodu opravy místních komuni-
kací a  nutného transportu po  nich na  výstavu 
- trošku jiného charakteru, než obvykle (větší 
keramické práce by převoz nemusely ve zdraví 
přežít). Přesto si myslím, že nápady dětí potěší, 
i když je to jen část z toho, co jsme ve škole letos 
vytvořili.

Mgr. Jitka Vávrová

Předvánoční koncerty

Vystoupení pro STP
Opět po roce si žáci pěveckého oddělení ze třídy 
p. uč. Hany Korčákové za doprovodu žesťového 
souboru ABC Band pod vedením p.  uč. Josefa 
Formánka připravili vystoupení pro místní or-
ganizaci Svazu tělesně postižených. Koncert 
s vánoční tématikou se bude konat v pátek 22. 
prosince v 15 hodin v sále v Chaloupkách.

Žáci ZUŠ seniorům
V pátek 15. prosince se v Městském klubu dů-
chodců v  Blansku představí žáci ZUŠ Jedov-
nice s adventním programem, ve kterém zazní 
melodie v podání komorních souborů i  sólistů 
hudebního oboru doplněné o taneční vstupy žá-
kyň tanečního oboru. Začátek koncertu je v 15 
hodin.
Radost našim starším spoluobčanům ovšem děti 
ze ZUŠ nepřinášejí jen v období adventu. Krát-
ce po  vánočních prázdninách v  úterý 9. ledna 

budou účinkovat žáci umělecké školy v  Do-
mově pro seniory Holásecká v Brně, kde mají 
koncerty dětí z Jedovnic již mnohaletou tradici. 
Atmosféra při nich je velmi srdečná, a někdy až 
smutně dojemná. Snad i tentokrát přinesou mla-
dí umělci a jejich učitelé babičkám a dědečkům 
novoroční dárek, který je potěší.

Adventní koncert Big Bandu 
pro SPŠ Jedovnice
Spolupráce mezi SPŠ a ZUŠ Jedovnice má mno-
ho podob. Jednou z  nich je adventní koncert, 
který umělecká škola pro „průmyslovku“ při-
pravuje již řadu let. Ten letošní se uskuteční 
v  sále kulturního domu v  pátek 22. prosince 
v 10.30 h. V podání Big Bandu ZUŠ zazní hu-
dební ochutnávka s příchutí Vánoc. 
Vstup pro veřejnost je volný a  posluchači nejen 
z řad studentů a učitelů SPŠ jsou vítáni.

Mgr. Josef Škvařil 

Děti a mládež
Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Dymáčkoviny číslo 6
Vážení rodiče, prarodiče a děti,
během září a října se událo ně-
kolik akcí, o kterých si vás do-
volujeme informovat.

• Bazárek dětských věcí: v  sobotu 23. 9. 2017 
pořádal Dymáček bazárek dětských věcí 
na  sezónu podzim/zima. Již tradičně byly 
prostory zcela zaplněné spokojenými prodá-
vajícími i kupujícími, kteří se už teď těší na se-
zónu jaro/léto :)
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• Seminář na  téma „Pánevní dno“: v pondělí 
13. listopadu měly maminky možnost zúčast-
nit se přednášky na téma pánevní dno. Zde se 
během dvou hodin dozvěděly spoustu zajíma-
vostí o  svém těle a  praktickým cvičením se 
naučily, jak své tělo ovládat. Přednáška byla 
velmi zajímavá a  poutavá, navíc se při ní 
všechny zúčastněné ženy skvěle pobavily. 
V  případě zájmu se bude seminář opakovat. 
Bližší informace se dozvíte na webových nebo 
fb stránkách.

Náš pravidelný program v Dymáčku je od no-
vého školního roku zaměřen nejen na pohybové 
aktivity, ale i na sociální a další dovednosti.
• Tvoření pro malouše: každou poslední stře-

du v měsíci se v herně Dymáčku koná od 9.00 
do  11.00 „tvoření pro malouše“, kterého se 
pravidelně účastní maminky s  nejmenšími 
dětmi. Děti si mohou vybrat z  připravených 
tematických možností, co by si chtěly vytvořit 
a maminky jim s výrobky rády pomůžou. Co 
je třeba si s sebou přinést, je vždy předem zve-
řejněno na fb stránkách.

• Adaptační herna: každou středu od  9.00 
do  11.00 se scházejí maminky s  dětmi 
v „adaptační herně“ v Dymáčku, kde se děti 
učí hrát si s ostatními kamarády v kolektivu 
a dělit se o hračky. Ale hlavně mají příjemnou 
změnu prostředí, kterou všechny maminky 
vždy rády uvítají :) Tuto hernu může navštívit 
i prarodič s dětmi.

• Logopedie: jedná se o pilotní akci, která vze-
šla z potřeby maminek našeho centra. Dojíž-
dění do  Blanska se totiž finančně nevyplatí 

a  navíc je třeba, aby lekce probíhaly ve  větší 
pravidelnosti než jednou za měsíc. I proto ka-
ždé pondělí od 15.30 do 18.00 probíhá v Dy-
máčku logopedie, vedená šikovnou lektorkou 
Kamilou Suchou. Logopedie probíhá v rámci 
individuální terapie, tzn. že logoped pracuje 
pouze s  jedním dítětem po  dobu 30 minut, 
kdy je dítě schopné se dobře soustředit. Tera-
pie je zaměřená na nápravu špatně vyslovova-
né hlásky nebo vyvození hlásky nové, přede-
vším R a Ř. Protože ale i ve vývoji řeči platí, 
že vše souvisí se vším, samotný nácvik je pro-
ložen aktivitami na rozvoj dílčích dovedností 
potřebných ke správnému řečovému projevu, 
jako je zrakové vnímání, sluchová diferencia-
ce, jemná motorika, rozvoj paměti i logického 
myšlení. S trochou fantazie a za pomoci mno-
ha krásných pomůcek se většina práce daří 
dělat hravou formou, aby děti bavila a podpo-
rovala v učení. Na logopedii je přítomný i ro-
dič, aby vše mohl sledovat, naučit se některé 
postupy a doma pak s dětmi cvičit, což je zá-
kladem veškerého úspěchu.

• Harmonogram cvičení Dymáček:
1) Cvičení v  Dymáčku, úterý 10.00–11.00 

(pro děti 1,5–3 roky), kulturní dům (pří-
padné změny uvádíme na webových strán-
kách nebo Facebooku, děkujeme za  po-
chopení)

2) Cvičení se Sabinou, čtvrtek 10.00–11.00 
(pro děti od 3 let), kulturní dům

3) Cvičení se Sabinou a  Mirkou, čtvrtek 
17.00–18.00 (pro děti mladšího školního 
věku) Sokolské hřiště, v případě nepřízni-
vého počasí KD

V nejbližší době plánujeme tyto dvě akce:
• Mikuláš: v úterý 5. 12. nás navštíví v Dymáč-

ku Mikuláš. Akce je pouze pro přihlášené děti 
a bude probíhat od 16.00 v herně v Dymáčku.

• Stromeček pro zvířátka: termín bude uveden 
na stránkách Dymáčku

Na  webových stránkách jsme uveřejnili infor-
maci o nových podmínkách rodičovského pří-
spěvku od nového roku. To vše najdete v záložce 
s názvem Práce a rodina.

Protože se blíží konec roku, přejeme 
všem pohodové Vánoce a úspěšný 

nový rok 2018.
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Nezapomeňte, že veškeré informace dáváme 
také na webové stránky www.marcdymacek.cz 

a na Facebook. V případě, že vás cokoli zajímá 
nebo vám chybí, obraťte se na nás.

Váš Dymáček

Skauti

Historické prameny aneb 
Jak vzniklo skautské 
středisko Jedovnice
V kulturním domě se v neděli 
29. října putovalo v  čase, a  to 
díky barvitému vyprávění za-
kládajících členů jednotlivých 
oddílů. Vedoucí vyprávěli 
o své cestě ke skautingu, lidech, kteří je na ní in-
spirovali a o radostech i strastech s nově vznik-
lými oddíly. V rámci svých vůdcovských zkou-
šek tuto besedu uspořádala Anna Klinkovská.
V průběhu odpoledne se více než půl sta skaut-
ských i  neskautských příchozích dozvědělo 
například to, že jedovnické středisko bylo za-
loženo v  roce 1990 a  mělo původně 9 oddílů. 
V současnosti máme 233 členů v 6 fungujících 
oddílech (3., 4., a 6. oddíl v Jedovnicích, 5. ve Vi-

lémovicích, 7. v Senetářově, 9. v Lipovci) a přes 
léto vyrážíme na čtyři skautské tábory.
Vzpomínání doplnila výstava fotek a  starých 
kronik, které zapůjčily jednotlivé oddíly. Připra-
veno bylo drobné občerstvení v podobě koláčů 
a buchet, které napekly holky z 6. oddílu Ama-
zonky Jedovnice.
Na  závěr jsme promítli dokumentární film 
Skauti bez lilie, který mapuje činnost skautů 
během normalizace. Autoři se snaží zjistit, co je 
pro skauting důležité. Nakolik bylo možné vést 
skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v  sou-
stavném utajování? Mohly být uchovány skaut-
ské myšlenky v pionýrském oddílu?
Děkujeme všem příchozím za to, že s námi strá-
vili větrnou neděli a  že se nelekli ani výpadku 
proudu, který jsme řešili provizorním osvětle-
ním pomocí „čelovek“.
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Betlémské světlo
Rádi bychom vás pozvali do kostela na hrubou 
mši při 3. neděli adventní (17. 12. od 10.30), 
v  rámci které skauti z  celého střediska doručí 
plamínek, který k  nám doputuje až z  Betléma. 
23. prosince poté skautky z 6. oddílu Amazonky 
budou roznášet v  dopoledních hodinách bet-
lémské světlo po DPS.

Tři králové
V pátek a v sobotu 5.-6. ledna budou již tradič-
ně po  Jedovnicích chodit tříkráloví koledníci 
(z řad skautů a skautek skautského jedovnického 
střediska). Králové budou žehnat vstupní dveře 
posvěcenou křídou, ale také budou mít v rukou 
zapečetěné kasičky, do  kterých můžete přispět 
na fungování Charity. Předem děkujeme za vaše 
dary!

Gábina Plchová

Pionýři

Drakiáda
Správný vítr a  v  něm 
kroužící draci – tak to 
vypadalo v  sobotu 4. 
listopadu v  Jedovnicích 
na Harbechách.
Pro ty, kteří za námi za-
vítali poprvé, byla trasa 
značena malými barev-
nými dráčky od kynologického cvičiště.
Letos bylo počasí pro Drakiádu jako stvořené. 

Přicházející účastníci zaregistrovali svoje dra-
ky a za doprovodu veselých písniček od Uhlíře 
a  Svěráka se nadšeně vrhli do  pouštění. Netr-
valo dlouho a na obloze se vznášely dvě desítky 
nejrůznějších draků. Šlo především o kupované 
draky, ale přece jenom se pár ručně vyrobe-
ných našlo. V případě, že se nějakému dráčkovi 
do  oblak moc nechtělo, byla pro soutěžící na-
chystána půjčovna draků.
Nakonec si cenu a památeční odznáček na batoh 
odnesl každý. Po vyhlášení vítězů jsme se pře-

sunuli k ohni, kde jsme si pochutnali na teplém 
čaji a bramborách pečených v ohni.

Peťa

Bubušou
I když počasí bylo místy dosti nepříjemné, dě-
tem v  maskách strašidel to vůbec nevadilo. 
Soutěžily před kulturním domem v  různých 
disciplínách, za  které získávaly penízky, jež 
vyměňovaly uvnitř kulturního domu za pěkné 
ceny. Komu se soutěžit nechtělo, mohl se zapojit 
do tomboly. Každý si tak mohl v okolí kulturní-
ho domu najít malé papírky s čísly, které se pak 
losovaly a vyměňovaly za rodinné ceny.
Letos nechyběla ani tradiční soutěž vyřezaných 
dýní, jejich počet byl však zoufalý. Zato straši-
del, upírů a čarodějek dorazilo opravdu hodně. 
Děti, které dorazily bez strašidelného kostýmu, 
nemusely být smutné, protože uvnitř kultur-
ního domu probíhalo tolik oblíbené malování 
na obličej.
Jak již je zvykem, celou Bubušou uzavřelo Ohni-
vé vystoupení, které sklidilo velký potlesk.

Spajdík

Co takhle do lesa?
Nejlépe do  pohádkového! Účastníci takového 
lesa se mohli scházet u restaurace Barachov, od-
kud se konal start. Každý malý účastník dostal 
startovní list, který si mohl, než vyrazí na trasu, 
vymalovat. A svítící náramek, aby se v lese ne-
ztratil.
Po  cestě tak malým i  velkým účastníkům pu-
tování zpříjemnila Fiona se Shrekem, ale i malí 
Šmoulové. Razítko do účastnického listu jim dal 
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Mrazík se zmrzlou Nastěnkou. Zacvičili si roz-
cvičku s Bobem a Bobkem. O kus dál účastníky 
lucerničky dovedly až k dračí sluji, kde se utká-
val v boji s  tříhlavým drakem nebojácný rytíř. 
Hned kousek za dračím doupětem zkoušel princ 
Popelce její ztracený střevíček.
Co by to bylo za  pohádkový les, kdyby v  něm 
chyběla Karkulka, ale také ježibaba s  dědkem 
z  perníkové chaloupky, kteří měli pro děti na-
pečené perníky.
V cíli účastníky přivítala královská rodina, kte-
rá malým návštěvníkům za zdolání trasy daro-
vala památeční diplom. Pro zájemce byl připra-
ven oheň na  opékání špekáčků a  občerstvení. 
Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast. 
Veškeré vybrané peníze budou použity na nové 
masky a na vybavení klubovny.

Pája

Ringo
Turnaj pořádaný na naší táborové základně Ra-
kovan se již stal tradicí a letos se uskutečnil již 
26. ročník.
Jde o velmi rychlou hru přes síť, která se hraje 
pomocí dvou ringo kroužků. Celý turnaj se dě-
lil do čtyř kategorií podle věku hráčů. Letos se 
do turnaje přihlásilo 22 týmů z celého blízkého 
okolí, z toho nejvíce do nejstarší tzv. dospělácké 
kategorie.
I my jsme se nenechali zahanbit a díky skvělým 
hráčům nám do klubovny přibyly další medaile 
a poháry. Nešlo však o výhru, ale o zábavu s přá-
teli, kterých není nikdy dost.

Kikina

Rudické propadání
Každým rokem se naše oddíly účastní pochodu 
„Z Rudického propadání bez váhání“. Tentokrát 
nám však termín nevyšel, proto jsme si udělali 
pochod vlastní. Společně jsme se sešli v 9 hodin 
u klubovny a rovnou vyrazili na cestu. Nejstar-
ší oddíl však vycházel dříve, aby pro nás cestu 
připravil. 
Od  klubovny jsme se vydali polní cestou 
do  Rudice, prošli jsme Rudicí a  pokračovali 
dále za  kapličkou do  lesa. Po  cestě jsme sbíra-
li razítka. Hráli jsme hry a cestou zpátky, která 
vedla Rudickým propadáním, jsme se podívali 
i do  jeskyní. Poslední zastávka s  razítkem byla 
u  Dymáku a  odtud už jsme pospíchali zpátky 
ke klubovně, kde na nás čekali rodiče.
Počasí bylo nakonec celkem dobré a my jsme si 
krásnou procházku společně užili!

Natka

Sport

Fotbalový podzim ročníku 2017/2018 je za námi…

… a  pocity po  jeho ukončení smíšené. Zatím-
co mládežnická mužstva 
nám dělala po celý pod-
zim radost, „áčku“ se 
podzim naprosto nepove-
dl, umístění týmu na po-
slední příčce tabulky sou-
těže I. B, sk. A  se ziskem 

pouhých 9 bodů a skóre 18:33 je toho naprosto 
výmluvným důkazem.
„Přípravka“, tedy naši nejmenší fotbalisté, si 
vedli zdatně a nezbývá než je pochválit za nad-
šení i za dosažené výsledky. Žákovským týmům 
pod vedením Jakuba Pešičky za asistence Jakuba 
Bayera a Libora Vymazala patří zcela oprávněně 
velká pochvala a obdiv za naprosto skvělý pod-
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zim! Nejlíp o  tom vypovídají konečné tabulky, 
kdy starší žáci skončili na krásném 2. místě se 
ziskem 25 bodů a skóre 49:12 ( jen o bod za ve-
doucím celkem Boskovice B). Mladší žáci pak 
obsadili 3. místo se skóre 76:26 a shodným po-
čtem 28 bodů jako druhé Knínice (skóre 77:27).
Děkujeme a blahopřejeme.

Muži - A mužstvo (malá 
podzimní statistika)
Vítězná utkání (2) SK – Křenovice 5:4, SK – 
Medlánky 2:1
Remizová utkání (3) Podolí – SK 1:1, SK – Slav-
kov 1:1, Pačlavice – SK 2:2
Prohraná utkání (8) Kobeřice – SK 3:2, Soběši-
ce – SK 4:1, Babice – SK 2:0,

SK – Vilémovice 2:3, SK – Čebín 0:5, Vysočany – 
SK 2:0, SK – Rájec 0:2, Lipovec – SK 3:2
Střelci týmu: 1. Martin Tajnai 4 branky, Jan 
Gromský 3, Tomáš Blatný 3, David Juránek 3, 
Juraj Lehotský 2, Martin Bartoš 1, Michal Taj-
nai 1, Jan Galita 1
Přestože výše uvedená čísla nejsou příliš po-
těšující, děkujeme klukům i  za  ty sporé, velmi 
skromné střípky fotbalových podzimních ra-
dostí a věříme, že s jarem se do týmu vrátí sebe-
důvěra, jistota, patřičná pohoda a s nimi přijde 
i  herní zlepšení a výsledky, které nás posunou 
do klidných vod tabulky.

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

21. ročník Běhu za jedovnickým kaprem

V sobotu 11. listopadu bylo kolem jedovnických 
rybníků živo. Běžel se 21. ročník Běhu za jedov-

nickým kaprem, Memoriál RNDr.  Jiřího Ko-
vaříka. Závod spadající pod Okresní běžeckou 
ligu přilákal na start rekordních 242 závodníků. 
Potěšitelné je, že hodně tváří bylo tzv. „jedovnic-
kých“. 
V  kategorii těch nejmenších získala krásné 
druhé místo Jituška Teturová, vnučka zaklada-
tele tohoto závodu. Nejstarším účastníkem byl 
p. Hrubý z Blanska (roč. 1938). Vítězem hlavní 
mužské kategorie se stal v čase 00:35:33,92 Jan 
Kohut, stálice a ozdoba této tratě.
Vzhledem k novému systému hodnocení a tech-
nického zpracování výsledků se čekalo, jak to 
všechno dopadne. A dopadlo to výborně. Podě-
kování proto patří nejen závodníkům, ale také 
všem těm, kteří se o zdárný průběh závodu při-
činili a  v  neposlední řadě také řadě sponzorů, 
kteří tuto akci podpořili.
(Výsledky je možné zhlédnout na  webových 
stránkách SK Jedovnice).

Za SK Jedovnice Jitka Koutná

Akademie ke 110. výročí založení Sokola Jedovnice

„Ve zdravém těle zdravý duch!“ Toto heslo si již 
110 let od založení tělocvičné jednoty připomí-

nají i jedovničtí sokolové. Ukázali to široké ve-
řejnosti na akademii v neděli 12. listopadu.
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Svá zdravá těla v  pohybu před-
vedly při cvičení děti z  Jedovnic 
a ze Svitávky. K vidění byly rov-
něž sletové skladby dospělých, 
a to z minulého sletu v roce 2012, 
i  skladby připravované pro XVI. Všesokolský 
slet v příštím roce. Se dvěma moderními sólo-
vými choreografiemi uchvátila publikum Joha-
na Vávrová.
Zdravého a  kulturního ducha představova-
lo folk lórní taneční vystoupení Tetin, ukázka 
dvorní etikety a historických tanců souboru Ro-
seta z Brna a lidové písně v podání jedovnického 
ženského pěveckého sboru.
Historii si sokolové připomněli v žertovném du-
chu módní přehlídkou krojů a cvičebních úborů 
ze sletů a spartakiád.

Pestrý dvouhodinový program připravený k vý-
ročí byl současně ukázkou toho, jakým aktivi-
tám je možné se v Sokole věnovat.

Kateřina Klimešová

Vzpomínka na hokejového reprezentanta Ing. Františka Ševčíka

Letošní svátek 
Dušiček byl po-
prvé příležitos-
tí vzpomenout 
také na  naši ho-
kejovou legendu 
Ing.  Františka 
Ševčíka, který půl 
roku po  dovršení 
pětasedmdesát i 
let 22. července 2017 zemřel. Píši naši legendu, 
protože bruslit a  s  hokejkou v  ruce honit puk 

začal u  nás. Nejdříve na  domácí ledové ploše 
v rodných Vilémovicích, z nichž věkem postou-
pil do jedovnické školy, o které se ve vzpomín-
kách vyjádřil: „Ředitel František Musil (…) se-
stavil z nás chlapců 8. třídy hokejové mužstvo.“ 
A  zakrátko: „My kluci z  vesnické školy jsme se 
stali přeborníky v hokeji žáků Brněnského kraje. 
Tamní výběr jsme porazili 7:0 a já dal sedm gólů. 
To bylo v  roce 1956 (...) tam začala moje dráha 
hokejisty.“ Dráha, která mladého Františka Šev-
číka přivedla přes Kometu k dresu hokejového 
reprezentanta Československé republiky. Popr-
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vé úspěšně reprezentoval v  roce 1965 na  mist-
rovství světa ve finském Tampere, kde osobním 
překonáním branek Norska, Finska a  dvakrát 
Kanady přispěl k získání stříbrné medaile. Bě-
hem šesti po  sobě jdoucích let naši republiku 
reprezentoval na pěti hokejových mistrovstvích 
světa a na olympijských hrách v Grenoblu. Tam 
se náš František Ševčík třemi vstřelenými bran-
kami, jednou z  nich i  do  sítě sovětské sborné, 
zasloužil o získání stříbrné olympijské medaile. 
Kromě medaile na olympiádě získal také osobní 
vyhodnocení nejlepšího hráče na pravém křídle 
útočné řady. Protože František se v  šedesátých 
letech při hokeji věnoval také studiu, které v tom 
roce dokončil, doma ho čekalo další vítězství. 
Diplom s titulem inženýra z VUT Brno.
František Ševčík v reprezentaci odehrál 95 zápa-
sů, vstřelil 26 branek a podílel se na získání tří 
stříbrných a dvou bronzových medailí. V celko-
vém evidovaném součtu má za sebou 408 zápasů 
a 174 nastřílených gólů.
Nejvyššího sportovního ocenění a uznání za své 
výkony a  reprezentaci státu se František do-
čkal před třemi roky 18. prosince 2014 přijetím 
a čestným vstupem do Síně slávy českého hoke-
je.

Píši tyto řádky jako uctivou vzpomínku na „na-
šeho“ občana a  absolventa naší základní ško-
ly, který svými výkony proslavil i  naše obce, 
na které nikdy nezapomněl. Cílevědomostí, úsi-
lím a  překonáváním těžkostí nám zůstává pří-
kladem, za což mu můžeme děkovat.
Čest jeho věčné památce! 
IM (s použitím citací z publikace „ZŠ Jedovnice“ 

z r. 2000, kapitola František vzpomíná)

Rozhovory aneb Seznamte se…

Tentokrát s manželi Světlanou a Markem Audyovými, grafickými mágy

Prodat byt v Brně a nakoupit si za to potřebnou 
techniku k  založení grafického studia. To byla 
na  začátku 90. let skutečná výzva, které se Au-
dyovi postavili čelem a více než 20 let tak úspěšně 
podnikají. 
XX Již od malička vídám vaše fotografie z jesky-

ní, nádherné dómy s krápníky a podzemní pro-
story. Jak jste se k jeskyním dostali?
Marek: S oblibou říkám, že jsem se v jeskyních 
narodil - oba rodiče byli aktivní a  známí jes-
kyňáři, neměl jsem tedy ani šanci uhnout jinam.
Světlana: Dokonce byl v jeskyni ještě před tím, 
než se narodil. 
XX Chodíte bádat do jeskyní společně?

S: Pokud se jedná o náročnější akce, vodní jesky-
ně nebo vertikální sestupy, kde je potřeba použít 
lano a speciální výstupovou techniku, tak chodí 

Marek sám. Ale v mnoha jeskyních Moravského 
krasu jsem byla s ním. Vybírám si ty pěkné, ko-
pat a tahat kyblíky s bahnem nechodím - podle 
hesla „Kdo má rozum pohromadě, kope doma 
na  zahradě”. Ty zahraniční pak bývají stěžejní 
při každé naší dovolené. Občas se mi nechce. 
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Když nevím, do čeho jdu, tak brblám, ale nako-
nec tam vždycky vlezu.
M: To ji donutím. 
XX Předpokládám, že vás jeskyňařina přímo ne-

živí. Co to tedy je? 
S: Tak jeskyně rozhodně ne. Ty peníze spíš kra-
dou. Živí nás grafika a  sazba tiskovin: letáků, 
pohlednic, katalogů, kalendářů, knížek… pak 
také fotografování a  tisk velkoformátových fo-
tografií. Občas se naše práce propojí s naší záli-
bou, to v případě, že vydáváme vlastní knihu. Tu 
si pak zpracujeme kompletně celou a je to pěkná 
práce, do které nám nikdo nezasahuje. Ale taky 
ji nikdo neplatí :)
M: Knihy, které jsem napsal, byly z oblasti vene-
zuelských stolových hor a  jejich podzemních 
světů.
S: Hlavní naší tvorbou jsou převážně regionální 
tiskoviny pro místní podnikatele a společnosti. 
Málokdo možná také ví, že i tiskoviny a cedule 
do jedovnického kempu jsou z naší dílny. Nebo 
fotografie a  předtisková příprava kalendáře 
pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras. 
V posledních letech se věnujeme také zpracová-
ní 3D projekcí. Nejbližší naše práce je k vidění 
na rudickém větřáku. 
XX Jaké byly začátky podnikání, tedy vašeho 

grafického studia?
M: Začalo to všechno v nádherných 90. letech. 
Dělal jsem projektanta v  petrochemii, což mě 
nenaplňovalo a  tak jsem z  technického oboru 
utekl. A jelikož mě již od 15 let bavila fotogra-
fie, šel jsem do  grafiky a  fotografování. Máme 
rozsáhlý archiv fotografií, které jsme pořídili 
při našich domácích i  zahraničních cestách. 
Všechny snímky jsou ve  vysoké kvalitě, takže 
je můžeme využít při naší práci pro jakoukoliv 
tiskovinu. V  dnešní době však digitální foto-
grafie vytvořila kolem nás fenomén “vizuálního 
smogu”. Jsme zasypaní obrazem. Postupně mě 
proto fotografování přestávalo bavit. Pak jsem 
si vzpomněl na  stereoskopii, se kterou jsem se 
setkal v 90. letech - a ta mě nadchla.
S: Při stereoskopii se obraz snímá dvěma foto-
aparáty. Při promítání je potřeba poslat lidem 
obraz z  pravého fotoaparátu do  pravého oka 
a z levého fotoaparátu do levého oka. Dělá se to 
pomocí polarizačních brýlí a filtrů a  je k  tomu 
potřeba stříbrné plátno, na kterém se oba obrazy 

spojí do prostorového (3D) efektu. Stereoskopis-
ty v  ČR bychom ale spočítali na  prstech jedné 
ruky. Pod Technickým muzeem v  Brně jsme 
společně založili stereoskopickou sekci a  záro-
veň začali pořádat 3D festival „Stereoskop“.
M: Většina lidí má dvě oči a vidí plasticky, proto 
my stereoskopisti žertem nazýváme obyčejnou 
fotku, která zobrazuje jen část vjemu, který 
v prostoru máme, „polofotka“:) 
XX Čeká vás v dohledné době nějaké promítání?

M: Čeká, samozřejmě, ovšem promítnout 3D 
je daleko složitější než stereofotografii vyfotit. 
Nejjednodušší je to na 3D televizi, nebo promít-
nout snímky na  stříbrné plátno s  polarizační-
mi brýlemi. To představuje především nároky 
na  speciální techniku. Avšak i  touhle cestou 
jsme se vydali.
S: A od té doby pořád jenom nanášíme do auta 
a z auta obrovské balíky a pucujeme brýle. Pro-
mítání je ale někdy až dojemné. Některé babičky 
při shlédnutí snímků nám děkují a  třeba i plá-
čou, protože viděly takové záběry poprvé v živo-
tě. To nás těší.
M: S  mým kamarádem Richardem Boudou se 
nám povedlo udělat první 3D dokumentární 
film v České republice. Opět z Venezuely. Jme-
nuje se Domino - hra v  podkroví ztraceného 
světa. Pak jsme také natáčeli nejdelší solnou 
jeskyni světa v Íránu, která je také významným 
českým objevem. Jen zpracování nám poněkud 
vázne. Je to náš Černý Petr, chybí čas a inspirace. 
XX Takže máte na svém kontě světové objevy?

M: Ano. Objevili jsme na  stolových horách 
Venezuely největší pískovcovou jeskyni světa. 
Má délku 18 km. Chci ale zdůraznit, že jeskyňa-
řina je celkově týmová práce. Neexistuje, aby 
jeskyňář pracoval sám. I  třeba fotka v  jeskyni 
znamená práci pro 2-3 lidí.
S: No a abychom byli aktuální, ona nejdelší jes-
kyně „Cueva Charles Brewer” je dnes až druhou 
nejdelší jeskyní. Před nedávnem ji totiž překo-
nali Italové na sousední stolové hoře. Ale dlouho 
jim to nevydrží… jak našetříme nějakou koru-
nu, tak tam kluci vyrazí, něco doměří (to tam 
není problém) a zase budou první :) 
XX Kolik jste vlastně dohromady vydali publi-

kací?
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M: Publikací máme šest. Asi nejznámější kni-
ha „Brány do ztraceného světa” získala ocenění 
za  obsahovou formu i  za  grafické zpracování. 
Vyhrála první místo „Nejkrásnější kniha fes-
tivalu GO kamera”, v Americe vyhrála na me-
zinárodním kongresu cenu za  nejvýznamnější 
knihu ve  speleologii za poslední 4 roky a cenu 
Egona Erwina Kische za literaturu faktu.
Na ni volně navazuje kniha „Domino”, která je 
výjimečná tím, že obsahuje mimo normálních 
fotografií i 3D obrázky. Dodáváme k ní i stere-
oskop, který umožní čtenáři zobrazit stereosko-
pické snímky prostorově. Jedinou nejeskynní 
knihou, na které jsme se podíleli, je „Cesta na Je-
nisej” od pramene až do první civilizace. Je to 
cestopis s vodáckou tématikou.
Spousta našich fotografií a  článků vyšla také 
v  nejrůznějších vědeckých nebo zahraničních 
publikacích.
S: Největší knihou, kterou jsme udělali, je „En-
traňas de Mundo Perdido”. Ta má 30 x 30 cm 
a  zajímavá je tím, že vznikla celá po  e-mailu. 
Charles, spoluautor, seděl celou dobu v Caraca-
su a Marek seděl u počítače v Jedovnicích. Ko-
munikace probíhala ve španělštině. 
XX A co jeskyně v České republice?

M: Nedávno jsem se stal předsedou České spe-
leologické společnosti. Tato společnost má asi 
1200 členů a desítky pobočných spolků. Zhru-
ba polovina z nich působí v Moravském krasu. 

Zbylé spolky jsou po celé ČR, třeba i v místech, 
kde jeskyně nejsou - tam je v popředí tzv. mon-
tanistika, zkoumající například staré štoly. Spe-
leologie není sport, ale vědní obor. Naši členové 
často spolupracují s  univerzitami a  podílejí se 
na  výzkumech v  mnoha oborech: biologii, ge-
ologii, hydrologii, mineralogii. Součástí České 
speleologické společnosti je i  naše vlastní zá-
chranná služba.
A  abyste si dovedli představit onu objevitel-
skou radost, přidávám úryvek z  knihy „Brány 
do ztraceného světa”:
Přeskakujeme a přelézáme obrovské křemencové 
balvany velikosti menších domů. V jaké hloubce 
se skrývá skutečné skalní dno jeskyně? Nevíme. Je 
ale pravděpodobně, že je ve stejné výškové úrov-
ni jako vývěrová řeka, tedy alespoň třicet metrů 
pod námi. Chodba je široká v jednom místě přes 
100 metrů. Z Braňova zápisníku vyplývá, že jsme 
již 350 metrů za vchodem, přesto stále není třeba 
rozžíhat. Světlo pronikající obřím portálem sem 
dopadá ještě pořád v dostatečné intenzitě. Máme 
jen pocit, že jsme na nějaké horské túře, že už je 
pozdě odpoledne a začíná se šeřit. Po hodině nás 
tma před námi konečně nutí zapálit karbidky. 
Vzápětí se ozve hrůzostrašný skřek! Po  prvním 
úleku identifikujeme vysoko nad námi plácot kří-
del. Guácharo! …” 
www.speleo.cz, www.audy.speleo.cz

Rozhovor připravila Ivana Kučerová

Jaký byl letošní výlov Olšovce?

Povídali jsme si s  panem porybným Josefem 
Kocmanem z  obecní firmy Olšovec s.r.o., která 
provozuje rybniční hospodářství v  Jedovnicích. 
Z původně plánovaných „Tří otázek“ vznikl na-
konec rozsáhlejší rozhovor.
XX Letošní výlov Olšovce je za námi – jak byste 

ho zhodnotil? Projevilo se výrazně na  výsled-
cích (např. na tržbách za ryby) špatné počasí, 
hlavně nedělní vichřice? Způsobil vám rybá-
řům silný vítr nějaké větší škody a potíže? V té 
ledové vodě to musela být asi hrůza.
Sobota byla úspěšná z  hlediska výlovku ryb 
i prodeje, ryb jsme prodali hodně. V neděli vý-
lov probíhal podobně jako v sobotu, ale to po-
časí bylo opravdu škaredé, návštěvníků bylo 

méně a  tržby za  ryby byly také nižší než jiné 
roky, i když v neděli bývá prodej slabší vždycky. 
Silný vítr byl nejvíc znát na hrázi, kde silně clou-
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mal prodejními stánky a u dvou roztrhal plach-
ty. Dole pod hrází ale tolik nefouká, rybářům 
ve  studené vodě zima nebývá, umějí se dobře 
obléct a při práci se zahřejí až dost.
XX Kolik lidí výlov rybníka zaměstná, co všech-

no musejí udělat, kdy se s pracemi začíná?
Výlov rybníka se začíná připravovat vlastně už 
2-3 roky předem, musíme ryby dochovat do trž-
ní velikosti a na to potřebujeme čas. Na Budko-
vanu se nasazuje násada a pak ten poslední rok 
ryby dorůstají v Olšovci. Bezprostřední přípravy 
pak začínají asi tři týdny před stanoveným ter-
mínem výlovu strojením rybníka, to je vypouš-
tění vody a různé práce s tím spojené. Chystáme 
si rybářské „nádobíčko“ – sítě, kádě, kesery, va-
ničky, je potřeba ocejchovat váhy, připravit sád-
kování ryb, zajistit dopravu ryb a  samozřejmě 
postavit stánky na prodej.
Výlov zaměstná celkem kolem čtyřiceti lidí, což 
zahrnuje rybáře, stánkaře a další personál, který 
se stará např. o zázemí a občerstvení pro rybáře. 
Samotných lovců, kteří jdou do vody, je asi 25.
Rybařina je velice namáhavá a  tvrdá fyzická 
práce, kterou musí mít člověk rád. Určitě to 
není o tom, že by si rybáři vydělali velké peníze. 
Hlavně jde o tu naši sehranou partu, vždycky se 
už těšíme, až se sejdeme. Náš bývalý spolupra-
covník pan Kovařík říkával: „Jak začne smrdět 
bahno, nikdo mě doma neudrží.“
Veškerou práci vykonáváme ručně, tradičním 
způsobem jako před 100 a více lety. Návštěvníci 
přijíždějí právě kvůli tomu, rádi se na to dívají. 
Proto taky zatahujeme sítě několikrát v sobotu 
i  v  neděli, i  když bychom dokázali vše vylovit 
za jeden den.
V  sobotu se sejdou lovci v  6 hodin ráno, při-
jde pan starosta s  paní místostarostkou, řekne 
se nějaká uvítací řeč, rybáři si dají štamprličku 
na Petrův zdar – protože svatý Petr je patronem 
rybářů. A  pak chlapi vezmou lodičky, vezmou 
síť a zavezou na konec loviště, tam se síť rozdá, 
chlapi ji vezmou za ta lana, pak síť ponoří a snaží 
se do ní chytit ty ryby. Pak ji dotáhnou ke břehu 
a začne se jádřit, až jsou ryby nahusto. Nejdřív 
se vyberou choulostivější druhy jako třeba can-
dát, potom postupně další, třídí se do kádí podle 
druhů a podle velikostí. Odtamtud se už navá-
žejí výtahem na stánky, ty máme čtyři, během 

dne pak ryby průběžně doplňujeme. Dravé ryby 
prodáváme dole, těch je vždycky méně.
My tady ryby nechováme na  vysoký výnos, 
na Olšovci je skloubeno rybochovné hospodář-
ství a rekreace, takže my nehnojíme a nijak ryby 
nekrmíme.
XX Kolik ryb tedy letos z Olšovce bylo vyloveno 

a jaké druhy?
Celkově všech ryb dohromady mohlo být ko-
lem 15 tun. V  Olšovci chováme kapry, těch je 
nejvíc, dál amury, tolstolobiky, líny, z  dravých 
ryb máme candáty a štiky. Na dravce byl letošní 
výlov chudší, ale zase se více vydařil lín. Kapr 
byl v obvyklém objemu a jako obvykle budeme 
kapry nabízet i  o  Vánocích, 21. a  22. prosince 
na náměstí.
XX Jakou největší rybu jste vylovili? Vracejí se 

některé velké ryby zpět do rybníka?
Do rybníka se vracejí také menší ryby, které ještě 
nedorostly tržní velikosti. A největší ryby, které 
plavou v  Olšovci, jsou dva albíni sumci, kteří 
mají už kolem 15 let a  jsou dneska dlouzí 150-
160 cm. Během výlovu je ukazujeme na  hrázi 
v bazénku. Na podívání tu míváme i velké kap-
ry od 8 do 15 kilo. Po výlovu je pouštíme zpět 
do rybníka. Budou tam čekat na sportovní rybá-
ře, kteří si v červenci a srpnu můžou na recepci 
kempu zakoupit povolenku a  zkusit své štěstí. 
Protože je Olšovec privátní revír, nemusejí být 
členy rybářského svazu. Během sezóny se u nás 
prodá zpravidla tak 400-450 povolenek. Rybář si 
může ulovit a ponechat jednu ušlechtilou rybu 
a  tím denní lov končí. Ale pokud ryby pouští, 
může tam sedět a chytat třeba celý den.
XX Přinesl letošní výlov Olšovce i nějaké veselé 

příhody? Měli jste třeba nějaký kuriózní „úlo-
vek“?
V rybářské partě jsme samí chlapi, ale letos jsme 
měli mezi sebou jednu slečnu rybářku, jmenu-
je se Simona. Chtěla si vyzkoušet, jaké to je jít 
na zátah jako pěšák a táhnout síť. Jenomže hned 
při prvním zátahu zapadla do bahna tak hodně, 
že se nemohla sama dostat ven a kolegové ji mu-
seli jít vysvobodit, takže se pak musela vykoupit 
tradičním nápojem rybářů, stálo ji to litr rumu. 
Nováčci to mají zkrátka těžší!
Jinak jsme letos nic neobvyklého nevylovili, ale 
jednou jsme v  lovišti objevili utopený kontej-
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ner. A před pár lety jeden návštěvník v sobotu 
ztratil klíče od  auta, vyhlašoval, že kdo je na-
jde, tomu koupí tři litry rumu. V  neděli, když 
se voda upustila, tak se klíče opravdu našly. Ale 
pán poděkoval, strčil klíče do kapsy a chtěl jít, 
tak mu chlapi připomínali, co slíbil - nakonec 
donesl jenom litr.
XX A jak jste spokojen se stavem rybníka po loň-

ském bagrování? Bude potřeba další odbahně-
ní?
Odbahnění loviště bylo znát, rybářům-lovcům 
se lépe pracovalo při zatahování sítí. Nestalo se 
jim, že by se řízla žíň do bahna. Předtím se ryb-
ník odbahňoval v roce 2007, ale tehdy se to moc 
nepovedlo, provádějící firma neměla zkušenosti. 
Čištění loviště je přitom údržba, která by se měla 
provádět pravidelně každých 5-6 let. Silné větry 
během roku totiž způsobují zanášení loviště se-
dimenty. Když se čas od času odbagruje aspoň 
něco, rybník se přece jen částečně čistí. Kom-
pletní odbahnění celého rybníka by bylo na ně-
kolik let, aby bylo provedeno pořádně, a  bylo 
by to strašně finančně náročné. Možná ani 100 
milionů by nestačilo. Co mě ale hlavně mrzí, je 
to, že se Olšovec neustále postupně zmenšuje 
stavebními zásahy, které jsou mnohdy nepo-

chopitelné a laické. Když se dělal vzadu mokřad, 
vybagrovalo se z  rybníka rákosí, které jako je-
diné stahovalo z té vody fosforečnany. A žádné 
žáby nebo čolci v mokřadu stejně nejsou, jenom 
kačeny.
XX Kdybyste měl srovnat výlov Olšovce teď a tře-

ba před 30 lety, jak se proměnil? Co se změnilo 
k lepšímu či k horšímu?
Jak už jsem říkal, výlov provádíme pořád tra-
dičním způsobem, takže se moc nezměnil. Ale 
zatímco před třiceti lety jsme museli všechny 
ryby podávat na hráz a tam nakládat, dnes naje-
de nákladní auto až k lovišti. Tento sjezd a cesta 
byly vybudovány v roce 1997. Postavili jsme také 
nové kádiště a  výtah, kterým se navážejí ryby 
k prodejním stánkům. To všechno nám usnad-
ňuje manipulaci s rybami a ve srovnání s dobou 
před třiceti lety nám dnes stačí při výlovu nižší 
počet rybářů. Dá se říct, že jsme stabilní parta, 
někteří jsou staří mazáci, ale přicházejí i mladí 
kluci. Já jako rybář jsem u Olšovce i Budkovan-
ských rybníků prožil už 43 roků, z  toho 26 let 
jako vedoucí rybářů a  porybný. Výlov Olšovce 
jsem nepromeškal ani jednou.

Rozhovor připravila Soňa Plchová 
(Foto Blanenský deník, Jana Štégnerová)

Kultura

Informace z knihovny

Vánoční soutěž
V  měsíci listopadu byla vy-
hlášena vánoční soutěž 
na  téma VÁNOČNÍ CUK-
ROVÍ, která stále probíhá. 
Máte-li nějaký oblíbený re-
cept, o  který byste se rádi 
podělili s ostatními, tak máte 
nyní ideální příležitost.
Svůj oblíbený recept na jakékoliv vánoční cukro-
ví zašlete nejlépe i s fotografií cukroví na e-mail 
knihovna@jedovnice.cz nebo nám ho přineste 
přímo do  knihovny (lze hodit i  do  schránky, 
nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás). Po-
slat lze i přes Facebook jako soukromou zprávu 
(na profil Kultura, knihovna a TIC Jedovnice) 

Recepty můžete posílat či nosit osobně až 
do  pondělí 11. prosince, autory tří vylosova-
ných receptů odměníme dárkem.
Soutěže se může zúčastnit každý, není omezena 
věkem ani bydlištěm.

Novinky v knihovním fondu od 1. 10. 2017
PRO DOSPĚLÉ
Vánoční zázraky (Táňa Kubátová, Josef Pepson 
Snětivý a Alexander Stainforth)
Tichá modlitba (Angela Marsonsová)
Něco za něco (Markéta Dočekalová)
Ideální manžel z nebe nespadne (Alena  
Jakoubková)
Hračkář (Liam Pieper)
Zpocená záda (Sára Saudková)
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Chladnokrevný ničema (Lisa Kleypas)
Není všem dnům konec (Věra Řeháčková)
Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš  
(Věra Řeháčková)
Loďka v peřejích (Vlasta Javořická)
Vánoce pod sněhem (Pittnerová, Klostermann)
Královna Žofie a Václav IV. – Láska na vratkém 
trůnu (Jaroslava Černá)
Smrtící byznys (Hana Hindráková)
Nerozlučný pár (James Patterson)
Dítě (Barton Fiona)
Já hlupák (Magda Váňová)
Přítelkyně (Táňa Keleová – Vasilková)

Naučná literatura:
Žijící Buddha (Clemens Cuby)
Permakultura (Christopher Shein)
Zasnoubená se smrtí (Jana Vrzalová)
Rychlé večeře – Bleskové rande na talíři

PRO DĚTI
Vílí kruhy (Tereza Matoušková)
Karkulín ze střechy (Astrid Lingrenová)

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO 
BLANENSKÝ PSÍ ÚTULEK
Co je možné donést?
Granule, konzervy, pamlsky, piškoty, deky, vo-
dítka, obojky, misky (nejlépe nerezové) – prostě 
vše, z čeho třeba váš pejsek vyrostl nebo to, čím 
byste chtěli pejskům udělat radost.
Z důvodu vyššího věku současných čtyřnohých 
obyvatel blanenského psího útulku, s čímž sou-
visí chatrné zdraví a mnohdy oslabené zažívání 

pejsků, prosíme při volbě granulí a krmiva dbát 
spíše na kvalitu krmiva než kvantitu. Nekvalitní 
granule mohou těmto psím seniorům spíš uško-
dit.
Sběrné místo: KNIHOVNA JEDOVNICE
Ukončení sbírky: 7. prosince 2017
Předem děkuji všem, kteří se do  sbírky pro 
opuštěné pejsky zapojí.

Klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2018 mnoho 

zdraví, radosti a spokojenosti přeje 
knihovnice Michaela Doleželová

Jedovnický kalendář na rok 2018 přinese historické fotografie

Milí spoluobčané, pod názvem „Jak se u nás žilo 
kdysi a co odnesl čas“ jsme pro vás připravili ka-
lendář na  příští rok s  25 historickými snímky 
z domácích archivů. Kalendář se začne prodávat 
při rozsvícení vánočního stromku a  pak bude 
k dispozici v knihovně. Cena kalendáře je 40 Kč.
Děkujeme všem, kteří zapůjčili fotografie. Jsme 
vděčni také za pomoc s datováním. Na fotogra-
fiích, které jsme vybrali, jsme se zaměřili nejen 
na jedovnické stavby, ale také na různé událos-
ti. Nejstarší snímek zachycuje hasičské cvičení 
z r. 1898, na titulní straně kalendáře pak najdete 

fotografii z odhalení sochy K. Havlíčka v r. 1900. 
Podíváme se ale např. i na bývalou Riviéru z 30. 
let 20. stol. nebo prvomájový průvod kolem roku 
1960; nejmladší snímek z  r. 2008 připomene 
zbořený zámeček v lese za rybníkem.
Řadu fotografií jsme našli k zaniklému Panské-
mu domu, v  letošním kalendáři ale nakonec je 
jen jedna. Rozhodli jsme se totiž věnovat této 
zajímavé budově celý kalendář v  dalším roce. 
Tímto tedy prosíme všechny pamětníky, kte-
ří třeba ještě mají doma některé záběry, které 
v  našem archivu dosud nemáme, aby nám je 
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zapůjčili k naskenování. Velmi uvítáme vše, co 
se týká Panského domu a např. bývalé sodov-
kárny. Zajímají nás také vzpomínky, které nám 

mohou pomoci s datováním dosud časově neza-
řazených fotografií. Předem děkujeme!

Soňa a Josef Plchovi 

Historie

Oslava dne vzniku samostatného československého státu – 28. říjen

Stejně jako každý rok jsme si i  v  Jedovnicích 
připomenuli významný den připadající na  28. 
říjen. Tento den je důležitou součástí naší his-
torie. Je třeba jej připomínat pro naše budoucí 
generace a vzpomínat tím i na naše předky, kteří 
se o to zasloužili.
Vzpomínková akce dne 27. října se nesla v du-
chu slavnostního průvodu obcí za účasti před-
stavitelů městyse, TJ Sokolu Jedovnice ve  slav-
nostních uniformách, celého hasičského sboru 

včetně vozů a dalších spolků Jedovnic, občanů 
všech kategorií a za doprovodu dechové hudby 
Olšověnka.
Průvod završil svou pouť u sochy T. G. Masary-
ka položením věnců a vzdáním památky všem 
padlým.
Je třeba si tuto událost uchovávat v  myslích 
všech občanů a budoucích generací.

Lenka Šebelová, radní 

Neveselé vánoční hody před 100 lety

V Jedovnicích ne vždy zvony zvučně zněly.
Smutné Vánoce byly v Jedovnicích v roce 1917.
Smutek provázel rodiny manželů a  synů, kte-
ří v průběhu tři a půl roku trvající Velké války 
padli na jejích frontách.
Pro všechny občany Jedovnic smuteční byly vá-
noční svátky.
Zvony z  věže kostela poprvé nemohly lidem 
oznámit novinu Božího narození.
Zvony nevyzváněly ani v ostatní dny Vánoc.
Pohltilo je rekvírování zvonů nařízené 22. květ-
na 1917 za  účelem použití kvalitní zvonoviny 
na výrobu hlavní ke kanonům.

IM

Jedovnické zvony

Nejstarší popis jedovnických zvonů vznikl ně-
kdy po roce 1809, jeho autorem je zřejmě jedov-
nický farář Jan Nepomuk Gillg (zemřel r. 1816) 
či jeho nástupce Jan Stokláska. Cituji:
„Na vysoké věži kostela se nacházejí čtyři zvony. 
První a největší z nich váží přibližně 10 centné-
řů a  nese nápis: „Budiž chvála a  čest sv. Petru, 
Kristovu náměstku, a  sv. Pavlu, apoštolovi, pa-
tronům jedovnického kostela.“ Na tomtéž zvonu 

se nacházejí vyobrazení sv. Petra a Pavla, Nane-
bevzetí Panny Marie, sv. Barbory a sv. Jiří. Pod 
nimi je nápis: „Odlil mě Sigmund Kerker v Brně 
roku 1734,“ a pod ním: „za Karla Ludvíka, hra-
běte z  Rogendorfu, místního pána, a  Františka 
Čokliče, místního děkana.“ 
Prostřední zvon váží 6 centnéřů; nahoře má ná-
sledující nápis, psaný gotickým písmem: „Raduj 
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se, nebes královno, atd.“ Jinak tam není ani leto-
počet ani žádná postava. 
Malý zvon je těžký tři centnéře a má nápis: „Sv. 
Jane Nepomucký a sv. Barboro, orodujte za nás. 
C:K v Brně roku 1747.“ Na  tomtéž zvonu je vy-
obrazení sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. 
Čtvrtý zvon, tzv. umíráček, nemá žádný nápis 
a je těžký zhruba 25 liber. Na malé věžičce nad 
kostelem je malý zvon o váze 50 liber. Vedle nich 
je v kostele jeden sakristijní zvonek a čtyři meš-
ní zvonky.“ 
Na vysvětlenou je třeba dodat, že ve starém kos-
tele byly čtyři oltáře – hlavní sv. Petra a Pavla, 
boční sv. Barbory, další boční sv. Jiří a v přista-
věné kapli oltář Panny Marie Nanebevzaté. Pro-
tože do  Jedovnic byla přenesena gotická socha 
Panny Marie ze zaniklého kostela v nedalekém 
pustém Housku (dnes umístěná v presbytáři), je 
možné, že odtud pocházel i mariánský gotický 
zvon. Nový (současný) kostel z let 1783-1785 měl 
oltáře tři – hlavní sv. Petra a  Pavla, dva boční 
byly zasvěceny Nanebevzetí Panny Marie a  sv. 
Janu Nepomuckému. Barbora, jako patronka 
rudických horníků, ale zřejmě „žila“ v jisté sym-
bióze s Janem Nepomuckým – když v roce 1857 
pořídili horníci obraz sv. Barbory, byl zavěšen 
právě na  boční oltář sv. Jana Nepomuckého, 
kde visí dodnes. Zvony na hlavní věži tedy úzce 
odrážely zasvěcení jednotlivých oltářů kostela. 
1 centnéř je asi 61,6 kg, 1 libra (moravská) při-
bližně 0,56 kg.
Ohledně zvonů také čteme: „Přestože až 
do roku 1810 nenajdeme zaznamenáno, kolik se 
platilo za pohřeb a  za další obvyklé náležitosti 
při pohřbu, pro dobro kostela nicméně napříště 
ustanovujeme, že za zvonění při pohřbu se bude 
platit: se dvěma zvony při pohřbu dítěte 6 krej-
carů, se dvěma zvony při pohřbu dospělého 10 
kr.; se všemi zvony při pohřbu dítěte 12 kr., se 
všemi zvony při pohřbu dospělého 15 kr. Se vše-
mi zvony při oficiu 21 kr.“
Pak přišel známý požár, události popsal farář 
takto: „Roku 1822 dne 7. května kolem půl devá-
té večer došlo v Jedovnicích ke smutné události. 
Neboť oheň, který propukl v čísle 25, zničil kro-
mě 57 domků také kostel s farou, stodolou, roku 
1821 nově vybudovanými chlévy, kaplanstvím 
a  školou. Při této události utrpěl kostel velkou 
škodu; protože oheň vnikl oratořemi dovnitř 

a strávil mnoho z těch věcí, které jsou toho roku 
zmiňovány v  inventáři. Byly zničeny varhany 
i obraz sv. Petra a Pavla z hlavního oltáře a všech 
pět zvonů se roztavilo.(...) 
Roku 1823 dne 13. února byl přivezen a zavěšen 
nový větší zvon o  váze 12 centnéřů a  89 liber, 
posvěcený pod jménem Panny Marie biskupem 
brněnským Václavem Urbanem rytířem Stuffle-
rem 11. dne téhož měsíce.
Tento zvon byl zhotoven z  kovu, roztaveného 
při požáru a posléze sebraného, a to na náklady 
patrona kostela, nejjasnějšího hraběte ze Salmu. 
Na  jeho náklady byla také dokončena oprava 
kostela a fary, započatá předchozího roku a to-
hoto roku dokončená. (...) 
Téhož roku 1823 koupil pan patron další menší 
zvon o váze 1 centnéř 21 libra, stejně tak poří-
zený z  kovu sebraného po  požáru. Zvon nese 
nápis: „Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky 
zaháním.“ Posvěcen byl 21. července téhož roku 
nejdůstojnějším pánem Benediktem Ederem, 
infulovaným opatem řádu augustiniánů eremi-
tů na Starém Brně, a to ke cti sv. Václava. Nemo-
hu přejít mlčením ani tu skutečnost, že tentýž 
patron kostela nechal na  základě domnělého 
práva zhotovit z kovu jedovnického kostela také 
zvon o váze 1 centnéř 31 libra pro kostel v Lipo-
vci. (...)
Na podnět duchovního správce byly roku 1857 
objednány dva nové zvony, a  to u  brněnského 
zvonaře na Nové ulici č. 75. Jeden zvon o váze 
6 centnéřů s  nápisem „Nákladem farniku Ge-
downickych 1857 ku cti Neysweteyssich gmen 
Ježis - Maria - Joseph.“ Druhý o váze 3 centné-
řů s nápisem „Nákladem Gedownickych farníku 
1857 ke cti 22. Aposstolú a patronú chrámu w Ge-
downicich Petra a  Paula,“ vše s  příslušenstvím 
v částce celkem 1138 zlatých 30 krejcarů.“
Podle všeho tedy v době první světové války byly 
v Jedovnicích 4 zvony. A pak již přišly rekvizice. 
Až s velkým odstupem, 31. prosince 1928, o tom 
pořídil zápis farář Rudolf Kalina – v datech má 
ovšem řadu nepřesností:
„Světová válka připravila jedovnický kostel 
a zvonice v přifařených obcích i o zvony. Všich-
ni faráři celého děkanství jedovnického byli 
pozváni 15. března 1917 do  Blanska, kde jim 
důstojníkem kovového oddělení bylo ozná-
meno, že z každého kostela bude odebrána 1/3 
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váhy zvonů pro účely válečné. Farář jedovnický 
Rudolf Kalina snažil se zachrániti zvony a  na-
bízel důstojníkovi ministerstva války z  Vídně, 
že by farníci potřebnou váhu mosaze válečné-
mu ministerstvu dodali v kovech, které by ještě 
sebrali ve svých domácnostech, ale důstojník se 
hrubě naň obořil, že jest to vlastizrada, mají-li 
lidé doma ještě tolik kovů a tak-tak, že ho proto 
neudal. Poněvadž prý se to nedalo zaříditi roz-
děliti, aby 1/3 zvonoviny z každého kostela ode-
bráno bylo, byl jedovnický kostel odsouzen, aby 
odvedl zvon z roku 1922 (správně 1823) ve váze 
721.84 kg a  zvon z  roku 1837 (správně 1857) 
ve váze 359.84 kg a přifařené obce, aby odevzda-
ly ze svých zvoniček všecky zvony, a  sice Kot-
vrdovice zvon 26 kg, Rogendorf 10.70 kg, Ru-
dice 30.50 kg, Senetářov 56.50 kg a  Vilémovice 
11.30 kg. Zvony přijel do  Jedovnic sbírat jakýsi 
Karel Krammel, tesařský mistr z  Kremže. Od-
montoval zvony a spustil je s věže, jak obrázek 
ukazuje.
Zvony byly naloženy na  vůz a  kněží s  farníky 
vyprovodili je až k Panskému domu s velikým 
zármutkem 1. května 1917 a  tam se s nimi do-
jemně rozloučili.
Jedovnicím zůstal na hlavní věži nejmenší zvon 
a  na  malé věži umíráček a  spolu pozdvihová-
ček. V přifařených obcích zvonice úplně osiře-
ly. Jedovnickému kostelu byla za  zvony zakou-
pena prostřednictvím biskupské konsistoře 
VII. rakouská válečná půjčka, nominálně 4700 
K. Přifařeným obcím bylo vyplaceno hotově, 
poněvadž si to přály, za  1 kg zvonoviny po  4 
K  a  dostaly: Kotvrdovice 104.00 K; Rogendorf 
42.80 K; Rudice 122.00 K; Senetářov 226.00 K; 
Vilémovice 45.20 K
V  Jedovnicích se zvonilo jediným zvonem 
z roku 1857, těžkým 218.96 kg, a umíráčkem, ale 
ani ten jim nezůstal.
Dne 23. srpna 1917 byl vyslán c. a k. vojenským 
erárem pan Václav Lefner ze Židenic a  shodil 
zvon s  věže, při čemž asi utrpěl trhlinu. Zvon 
měl býti poslán na nádraží do Blanska a odtud 
do arsenálu do Vídně. Byl několik dní na dvoře 
Panského domu, až farář Rudolf Kalina a  pan 
Josef Nezval se rozhodli, že zvon ukryjí. A tak 
zvon zaházeli na  Panském domě a  v  hromadě 
koksu ukryli. Zvon z malé věže (umíráček) byl 

přenesen na velkou věž, a jenom jím se zvonilo 
při všech příležitostech.
Jak to bylo smutné! Ať byl Boží Hod či jiná cír-
kevní slavnost, plakal jen umíráček. Zatím pan 
Václav Lefner ustavičně upomínal o dodací list 
z dráhy, že zvon byl odeslán. Když upomínání 
neustávalo, svěřil jsem se konečně panu Lefne-
rovi, že jsme zvon ukryli, a on byl tak uvědomě-
lý, že mne a pana Nezvala nezradil, jak z dopisu 
jeho vidno.
Konečně se dostavil den převratu a svobody. My 
v Jedovnicích se to dověděli 29. října 1918 a hned 
jsme zvon z  úkrytu vysvobodili, slavnostně 
na  věž odstěhovali, a  29. října 1918 na  večer 
poprvé jím zase bylo zvoněno klekání. Za  ten-
to neodvedený zvon dostal kostel VII. rak. vá-
lečnou půjčku nom. 950 K. Ani naše radost ze 
zachráněného zvonu nebyla trvalá. Jak jsem se 
již dříve zmínil, utrpěl zvon při shazování s věže 
asi malou trhlinu, která se během času více 
a  více šířila, až při vyzvánění dušičkám 1. lis-
topadu 1924 nabyla takových rozměrů, že zvon 
nám nadobro ochraptěl a nebyl k potřebě. Roku 
1925 bylo ohlášeno pro jedovnické děkanství sv. 
biřmování. Farníci se rozhodli, že požádají nej-
důstojnějšího pana biskupa, aby biřmování ráčil 
odložiti, až by si pořídili nové zvony a spojiti pak 
udělování svátostí biřmování se svěcením no-
vých zvonů. Nejdůstojnější pan biskup Dr. Josef 
Kupka prosbě této vyhověti ráčil a  ustanovena 
byla slavnost tato na 28. červen 1925.
Kostelní konkurenční výbor objednal prostřed-
nictvím chrámového družstva v Pelhřimově tři 
nové zvony u  firmy Rudolf Maňoušek a  spol. 
v  Husovicích. Firma tato ulila pro jedovnický  
kostel tři nové zvony ve váze 472.50 kg 322.50 kg 
a 198 kg. Zvony tyto byly 28. června 1925 slav-
nostně posvěceny nejdůstojnějším pánem 
Dr.

 
Kupkou.

Účet obnášel asi 31.000 Kč a  má jej kostelní 
konkurenční výbor. Uhrazen byl zvonovinou 
z  puklého zvonu 218.96 kg a  ostatek hotově. 
Jednu třetinu nákladu, asi 9000 Kč, dal patron 
kostela Hugo kníže Salm, jednu třetinu lidová 
strana a  dobrodinci a  jednu třetinu kostelní 
konkurenční výbor. Spisy o vyjednávání o po-
řízení nových zvonů jakož i  příspěvky a  dary 
dobrodinců jsou uloženy v  kostelní pokladně. 
Podrobné účty má kostelní výbor. Za tři zvony 
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dostal kostel VII. válečnou půjčku nom. 5650 K. 
Z tohoto obnosu utvořen byl tzv. Zvonový fond.“ 
Farář Kalina sice v úvodu píše o zvonech z roku 
1922 a 1837, ale jde o zvony z let 1823 a 1857. Jak 
vyplývá ze zápisu, do Domácícho protokolu jsou 
vlepeny 3 fotografie zvonů naložených na voze. 
A  také zmíněný dopis Václava Lefnera na  hla-
vičkovém papíře. Ten cituji bez jazykové úpravy: 
„V. LEFNER A BRATR V ŽIDENICÍCH, ZÁVOD 
STAVEBNÍ A OBCHOD STAVEBNÍM DŘÍVÍM. 
ČÍSLO TELEFONU 1264. Komenského ul. 7. 
V Židenicích dne 17. ledna 1917. 
Důstojný Pane!
Dnes obdržel jsem od  Vás dopis ve  kterém mě 
zdělujete, že zvon od vojáků sundané dosud ode-
slán nebyl a píšete o příčině s kterou úplně sou-
hlasím a divím se, že po zprávách když se vyskytli 
a  při našem židovským hospodářství budou asi 
pravdivé, je tak málo kteří si řekli né.
Do  Vídně napíši, že jsem potvrzení stratil ač 
tím utrpím strátu hmotnou a zvon může zůstati 

u  Vás až v  nejhorším případě museli by jste jej 
vydáti.
Co se týče ohražení farníků, že farář není maji-
telem jest sice pravda ale mě bylo uloženo bych 
zvon sundal a na nádraží dopravil nemohu přeci 
já za to. Snad Jedovničtí občané jsou tak uvědo-
mělí, že to uznají. Neměl jsem žádnou práci pro-
to přijal jsem sundávání zvonů, ač to byla práce 
hrozná.
Prosím laskavě by bylo utajeno, že já vím o tom, 
že zvon se nedodal snad ho zachráníme. S úctou 
Václav Lefner“
Je zřejmé, že se v dataci zmýlil i pan Lefner, do-
pis musel psát v lednu 1918. V dalších letech se 
historie opakovala – zvony pořízené po 1. svě-
tové válce byly zrekvírovány za 2. světové války. 
A tak se po ní pořizovaly opět nové, dnešní. Ale 
to už je jiný příběh.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Umění zastavit se

Ke konci podzimní, sice krátké, zato však štěd-
ré houbařské sezony jsem se vydal na pár hodin 
do lesa, jen tak se trochu provětrat. Usadil jsem 
se na pohodlnou lavičku u lesních rybníčků pod 
Karolínem a  jen tak jsem se díval kolem sebe 
a trochu si při tom dělal pořádek v hlavě.
Už zdálky jsem viděl, jak se ke mně po cestě blí-
ží postarší paní s košem plným hub. Domníval 
jsem se, že mě vidí stejně jako já vidím ji. Když 
procházela okolo, slušně jsem pozdravil. Paní 
sebou cukla, leknutím na  chvíli strnula, ze se-
trvačnosti udělala ještě několik kroků. Pak se 
vrátila, aby mi sdělila, že jsem ji strašlivě vyle-
kal. Slušně jsem se omluvil, ale nevím, jestli byla 
omluva přijata. Neznámá, když už byla v  tom 
kárání, se mě ptala, proč tam jen tak sedím a ne-
hledám v lese houby. Snažil jsem se jí vysvětlit, 
že doma vařím jen občas a  houby nepotřebuji. 
Byl jsem poučen, že je tedy mám sbírat pro ty, 
kdo jsou v práci a na houby jít nemohou. Bránil 
jsem se, že ti pracující mohli jít na houby o ví-
kendu, kdy jsem pracoval já, a  že nevidím nic 

špatného na  tom, že mám nedělní odpočinek 
přeložený na  pondělí. Nepřesvědčil jsem ji, tr-
vala na tom, že i tak bych neměl vysedávat na la-
vičce, když v lese roste tolik hub. Ale přece jen 
mě snad už nepovažovala za líného povaleče, při 
loučení mi dokonce nabídla, že - kdybych chtěl 
- mě sveze autem, pokud to bude mít po cestě.
Je možné, že si mě ta paní zařadila do kategorie 
‚divní lidé‘, což dnes samozřejmě nemá nic spo-
lečného s ob-divem, spíše s ú-divem nad tím, jak 
někdo může být tak hloupý. Nebyla by první ani 
poslední. Nikterak mě to netrápí. Spoustu věcí 
dělám jinak než většina lidí kolem mě a nehod-
lám to měnit. Jiní se dívají na fotbal nebo televiz-
ní seriály, já se dívám na les nebo zurčící potů-
ček. Někdo přepíná televizní stanice, já popojdu 
v lese o kus dál a zase se dívám na něco jiného. 
Umění zastavit se považuji za velmi důležité. Je 
to stejné, jako když řidič při sebevětším spěchu 
zastaví u benzínové pumpy, když mu kontrolka 
na  palubní desce hlásí nedostatek paliva, nebo 
jako když dřevorubec v lese ustane v práci, aby 
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si nabrousil pilu. Oba jednají rozumně, zastave-
ní prospěje zdárnému výsledku činnosti, kterou 
právě provádějí.
Pan Exupéry v  Malém princi píše o  tom, jak 
hrdinovi této knížky nějaký obchodník nabízel 
pilulky proti žízni. Tvrdil, že když člověk nebu-
de pít, ušetří každý den 53 minut. Malý princ 
na to odvětil, že kdyby měl navíc 53 minut, šel 
by docela pomaloučku ke studánce. Myslím, že 
je tu popsána podobná situace, jako s tou paní, 
která uměla objevit v lese mrňavé hříbečky, ale 
přehlédla člověka u cesty. I když byla ještě v lese, 
měla hlavu plnou plánů, co a  jak s  tím svým 
úlovkem provede. A pak ji málem postihla mrt-
vice, když ji přehlédnutý cizinec slušně pozdra-
vil.

Dokud žijeme, máme čas, ale to se dnes nesluší 
říkat nahlas, abychom nebyli považováni za le-
nochy nebo dokonce za  divné lidi. Máme čas, 
který můžeme aspoň částečně vyplnit podle 
vlastního uvážení. Během vánočních dnů volna 
bychom mohli zkusit říct i nahlas: „Mám čas!“. 
Nebo si to říct aspoň v duchu. Třeba nás při tom 
napadne vyzkoušet nějaký pro nás neobvyklý 
způsob jeho využití. Už jste někdy hodinu pozo-
rovali rybičky v akváriu nebo ptactvo v krmítku 
za oknem? Nemusí to být vůbec nudné a docela 
dobře to nahradí pilulky proti stresu a depresím, 
a  až potom už zase ‚nebudeme‘ mít čas, aspoň 
nám práce půjde lépe a rychleji. S prázdnou ná-
drží se špatně jezdí a s tupou pilou špatně řeže.

Václav Trmač, farář

Pozvánky

 X Mikulášský jarmark
sobota 2. 12. 2017, sál KD Jedovnice 
otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin
Mikulášský knižní jarmark a Veletrh produktů 
označených Moravsky Kras - regionální pro-
dukt. 
• součástí akce bude i burza knih, časopisů, hu-

debnin a dalších tiskovin
• prodej regionální literatury (keramiky, knih 

a tiskovin z regionu Blanenska a Boskovicka)
• nabídka vánočního zboží
• ochutnávka produktů
Další info na e-mailu  
jedovnicejarmarky@seznam.cz

 X Bezkontaktní ženy aneb Agrostory
neděle 3.12.2017 
neděle 10.12.2017 
začátek v 17 hodin, kinosál KD Jedovnice 
• autorské divadelní představení DS Vlastimil 

Jedovnice s živou kapelou.
• předprodej vstupenek byl zahájen v prodejně 

Květiny Jaroslav Zelinka Jedovnice

 X Kino E-Cinema Jedovnice – prosinec
KD - Na  Kopci 571, 679  06 Jedovnice, tel. 
704 425 319
Začátky představení v  17 hodin, pokladna ote-
vřena ½ hodiny předem

neděle 17. 12. Cesta za vánoční hvězdou - dob-
rodružný rodinný film, Norsko 2012. Film Eu-
rope, s.r.o. /80 /́ MP
Poutavý pohádkový příběh s ohromující filmo-
vou výpravou a kostýmy se odehrává v překrás-
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né zasněžené norské přírodě. Natáčelo se ale 
také na českém hradě Pernštejně. 
Kdysi dávno ztratil král svou jedinou dceru Gu-
lltopp (Zlatovlásku), která se vydala hledat Vá-
noční hvězdu. Král hvězdu proklel a na králov-
ství sestoupila tma a smutek. Jedinou jeho nadějí 
na záchranu je nyní statečná dívka Sonja.

Plán na I. čtvrtletí 2018:
neděle 14. 1. Pobřežní hlídka, komedie USA
neděle 28. 1. Lego Batman film, animovaný 
akční film USA
neděle 4. 2. Mumie, akční dobrodružný film 
USA
neděle 18. 2 Balerina, animovaný dobrodružný 
film Francie
neděle 4. 3. I dva jsou rodina, romantická ko-
medie Francie / Velká Británie
neděle 18. 3. Hurvínek a  kouzelné muzeum, 
animovaná rodinná komedie ČR
Program kina E-CINEMA JEDOVNICE najdete 
na www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Základní umělecká škola Jedovnice Vás zve 
na tradiční

 X VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 16.30 v sále 
kulturního domu 
v Jedovnicích.
V  pestrém programu se 
představí sólisté hudební-
ho oboru, instrumentální 
i  vokální soubory a  žáci 
tanečního oboru.
Ve  vestibulu bude od  16 
hodin otevřena výstava 
prací žáků výtvarného oboru, kterou doprovodí 
tóny vánočních koled v  podání žesťového sou-
boru ABC Band a žáků pěveckého oddělení

 X Prodej vánočních kaprů 
z rybníka Olšovce

21.-22. 12. na Havlíčkově náměstí (oba dny 
9-16 hod.)

 X Vánoční 
koncert 
Ženského 
pěveckého 
sboru Píseň

26. 12. v 16 hod. 
v kostele sv. Petra 
a Pavla v Jedovnicích. Vstupné dobrovolné.

 X Silvestrovská vyjížďka bikerů
sraz účastníků 31. 12. ve 13 hod. u KD Jedov-
nice

 X Plesy v r. 2018 v KD Jedovnice:
 19. 1.  Ples Bivojanky
 26. 1.  Ples KDU
 2. 2.  Ženáčský ples - sál Chaloupky
 10. 2.  Ostatková zábava
 16. 2.  Ples SK
 23. 2.  Skautský ples
 3. 3.  Volejbál - ples volejbalistů
 9. 3. Ples SPŠ
 7. 4.  Divadelní bál

 X Zamilovaný sukničkář
pátek 23. 3. 2018, začátek v 19 hodin, kinosál 
KD Jedovnice 
divadelní komedie Michaela Parkera v  podání 
herců DS Háta Praha
hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Martin 
Zounar, Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová, 
Olga Želenská, Viktor Limr, Mahulena Boča-
nová, Eva Janoušková, Veronika Jeníková, Pavel 
Nečas, Adéla Gondíková, Kristýna Kociánová, 
Hana Kusnjerová, Radka Pavlovčinová, Betka 
Stanková, Pavla Vojáčková 
Předprodej vstupenek od  pondělí 4. 12. 2017 
v knihovně na náměstí v Jedovnicích.

Pozvánky z okolí

 X Podomské koledování
Sobota 16. 12. 2017
V budově Základní školy v Podomí bude v době 
od 13 do 16 hodin otevřeno více než dvacet ru-

kodělných dílniček různých obtížností, kde si 
děti i dospělí mohou vlastnoručně vyrobit krás-
né dárečky či vánoční dekorace. Po  skončení 
odpoledních dílniček začne v 16.30 v tělocvičně 
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kulturní vystoupení žáků ZŠ Podomí. Vstupné 
na  celou tuto akci je dobrovolné, ceny jednot-
livých dílniček zahrnují náklady na  materiál 
a pohybují se do 30 korun.

 X Vánoce na statku - Zoopark Vyškov
Sobota 16. 12. 2017
Přehlídka zvyků a tradičních obyčejů v období 
adventu a Vánoc na Hanáckém statku.
Dílničky s  tvořením, živý hanácký betlém 
v  podání národopisného souboru Klebetníček 
a Trnka.

 X Brněnské Vánoce
24. 11. – 23. 12. 2017 Brno - náměstí Svobody, 
Zelný trh, Dominikánské náměstí, Moravské 
nám.
www.ticbrno.cz, www.brnenskevanoce.cz, 
www.facebook.com/brnenskevanoce

Náměstí Svobody
Vánoční trhy na náměstí Svobody a na Radnic-
ké ulici. Denně bude otevřeno od 9.00 do 21.45 
u gastro stánků, u ostatních do 20.00 hodin.

Zelný trh
Řemeslné a  dárkové zboží, tematicky vhodný 
sortiment občerstvení a  nápojů. Provoz tržiště 
od 10 do 22 hodin. Každý den hudební či diva-
delní program od 15 do 20 hodin. Atrakce pro 
děti – řetízkový kolotoč, vláček a  kolotoč pro 
nejmenší. Ukázky rozmanitých řemesel. 
www.vanocenazelnaku.cz

Dominikánské náměstí
Gastronomické stánky s  posezením. Letos se 
sem přemístí také tradiční vyřezávaný betlém, 
oblíbená minizoo s ovcemi a kozami nebo Ježíš-
kova pošta.

Moravské náměstí
Tradiční adventní trhy. Ukázky tradičních ře-
mesel, kvalitní gastronomie, prodej výrobků 
z rukodělných dílen, řemeslné workshopy, diva-
dlo, hudební program... 
www.adventnamoravaku.eu

 X Vánoce na Brněnské radnici
23. 12. 2017
Těsně před Štědrým dnem se pro nedočkavé děti 
a jejich rodiče otevírá Nová radnice, aby jim na-
dělila hudební i divadelní vystoupení a na závěr 
ohňostroj.
www.vanocenaradnici.cz

 X Hravé Vánoce na Špilberku  
v sobotu 9. 12. 2017 od 10 do 17 hodin
Vánoční strom a  jarmark na  velkém nádvoří 
hradu, vánoční dílničky, pohádkový fotoateliér. 
Výstava Kouzelný svět počítačových her - tvor-
ba tří oceňovaných českých studií Amanita, 
Paperash a Hangonit (výstava je otevřena až do 
14. 1. 2018).
www.spilberk.cz

 X Vánoční trhy na Výstavišti
8. – 17. 12. 2017
Tradiční vánoční trhy na brněnském Výstavišti.
www.bvv.cz

Kulturní, sportovní a společenský kalendář 

aneb Zveme vás v roce 2018 v Jedovnicích
Jedná se o předběžný plán, některé termíny bu-
dou teprve upřesňovány.
Vždy si datum a čas konání akce ověřte. Aktu-
alizované pozvánky na  akce najdete na  www.
jedovnice.cz a na Facebooku: Kultura, knihovna 
a TIC Jedovnice

Leden:
• Tříkrálová koleda Bivojanky (Spolek Bivoj)
• Tříkrálová sbírka (Charita + skauti); 5. - 6. 1. 

v 7.30 kostel - rozeslání koledníků

• 6. 1. sobota v 18 hod. Tříkrálový koncert Tře-
tího podání - sál v Chaloupkách 

• 19. 1. pátek Ples Bivojanky + HC Barachov - 
sál KD Jedovnice

• 21. 1. neděle v 15 hod. Dětský karneval - sál 
KD (farnost)

• 26. 1. pátek Lidový ples KDU - sál KD
• 22. - 26. 1. Lyžařský kurz pro 1. stupeň - Oleš-

nice (ZŠ)



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ11/12 2017

35

Únor:
• Výroční členská schůze MO Svazu tělesně po-

stižených, volby představenstva (STP)
• 2. 2. pátek Ženáčský ples, sál v Chaloupkách
• 10. 2. sobota Ostatkový průvod obcí, večer 

ostatková zábava v KD (Sokol)
• 16. 2. pátek Ples SK, v KD
• 16. 2. pátek Modrý štít, skautská hra (skauti)
• 22. 2. čtvrtek Valná hromada MS ČČK s kul-

turním programem
• 23. 2. pátek Skautský ples - v KD
• 25. 2. neděle Sbírka pro Diakonii (ČČK)
• 26. 2 - 2. 3. Lyžařský kurz pro 2. stupeň - Je-

seníky (ZŠ)

Březen:
• Bazárek (MaRC Dymáček)
• Exkurze do  výroby čisticích a  pracovních 

pomůcek v  Ruprechtově (KDP - Klub dobré 
pohody)

• Turistická vycházka „Za bledulí“ do Rakovec-
kého údolí (Sokol)

• 3. 3. sobota Ples volejbalistů - sál KD
• 9. 3. pátek Ples SPŠ - sál KD
• 21. 3. středa v  17. hod. Beseda o  čokoládě 

(knihovna)
• 23. 3. pátek Zamilovaný sukničkář, divadelní 

představení společnosti Háta Praha - kinosál 
KD

• 28. 3. středa Jedovnická kuňka - pěvecká pře-
hlídka (ZŠ)

Duben:
• 7. 4. sobota Divadelní bál, v KD
• Jarní posezení - vítání jara (STP)
• Jarní koncert ŽPS Píseň, KD
• Absolventské koncerty, sál ZUŠ (ZUŠ)
• 14. 4. sobota 3. Open turnaj minigolf - jiho-

moravská oblast 
• 15. 4. neděle 4. Open turnaj minigolf - jiho-

moravská oblast (Minigolfový klub Jedovnice 
- oba turnaje na minigolfovém hřišti v auto-
kempu Olšovec)

• Skautská pouť, svátek patrona skautů sv. Jiří 
(skauti)

• 28. 4. Velotest kemp (kemp Olšovec)
• 30. 4. Slet čarodějnic, hřiště Na Kopci (Sokol)

Květen:
• 1. 5. Pouť rodin do Senetářova (farnost)

• 8. 5. Dětská pouť na netradiční poutní místo 
(farnost)

• Oslavy patrona hasičů sv.Floriana (SDH)
• Kuličkiáda (pionýři)
• Absolventské koncerty, sál ZUŠ (ZUŠ)
• Vystoupení ke Dni matek, KD (ZUŠ)
• 24. 5. Celostátní happening základních umě-

leckých škol, prostranství před KD (ZUŠ)
• 20. 5. Župní slet, hřiště Na Kopci (Sokol)
• Zájezd na výstavu Floria v Kroměříži (KDP)
• Závody vlčat a světlušek (Skauti)
• Závody ve  sportovním rybolovu pro mládež 

do 15 let - na závěr sezóny rybářského krouž-
ku (MO Moravského rybářského svazu)

• Přednáška - sociální problematika se zaměře-
ním na tělesně postižené (STP)

• 30. 5. Zájezd s vycházkou (ČČK)

Červen:
• Cesta za pokladem (MaRC Dymáček)
• Poznávací zájezd s návštěvou zámku Chropy-

ně a okolí (KDP)
• Výměnný pobyt žáků v Aschheimu 3. - 6. 6. 

(ZŠ)
• Oslavy 95. výročí založení SK Jedovnice
• Koncert tanečního oboru, KD (ZUŠ)
• Promenádní koncert Big Bandu ZUŠ Jedovni-

ce, výletiště Barachov (ZUŠ)
• Závody mladých hasičů v  požárním útoku - 

Bucharův memoriál (SDH)
• Závěrečný koncert, KD (ZUŠ)
• Lehkoatletické závody žactva, hřiště Na Kop-

ci (Sokol)
• Setkání spojené s  hudebním vystoupením 

(STP)
• 20. - 23. 6. Vodácký kurz Vltava (ZŠ)
• 24. 6. v  15 hod. na  faře - Zahradní slavnost 

(farnost)
• pátek 29. 6. až neděle 1. 7. Jedovnické hody 

(Staré časy)

Červenec:
• 2. - 13. 7. Letní příměstský tábor (ZŠ)
• Vycházka ke  Klostermannově studánce 

(KDP)
• 28. - 29. 7. Závody dračích lodí na  Olšovci 

(Torrsen Sports)
• Sportovní rybolov na rybníku Olšovci (povo-

lenky budou v prodeji v recepci kempu Olšo-
vec)
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Srpen:
• Závody odrážedel aneb Jedeme na  dopravní 

hřiště (MaRC Dymáček)
• Vycházka k rybníku Olšovci – Kůlna a okolí 

(KDP)
• Sportovní rybolov na rybníku Olšovci (povo-

lenky budou v prodeji v recepci kempu Olšo-
vec)

• Tenisový turnaj - jednotlivci (Zdeněk Dole-
žel)

• 26. 8. Sbírka pro Diakonii (ČČK)
• 29. 8. Zájezd (ČČK)
• Koncert Bivojanky pod dožínkovým věncem 

(Spolek Bivoj)

Září:
• Bazárek, zahájení pravidelného programu 

(MaRC Dymáček)
• Přednáška na téma zdravotní prevence (STP)
• Zahájení nácviku polonézy (spolek Bivoj)
• Tenisový turnaj - dvojice (Zdeněk Doležel)
• Turistický zájezd (Sokol)
• Vycházka - ve 4. týdnu září (ČČK)
• 28.-30. 9. Závody motorových člunů na rybní-

ku Olšovci: Mistrovství světa F500,
Mistrovství Evropy FR 1000, Mistrovství Evro-
py F350 (Klub vodních sportů)

Říjen:  
• Program ke Dni seniorů (STP)
• Kulturní program ke Dni seniorů (KDP)
• 2 zájezdy na  turistické pochody mezi vino-

hrady (Sokol)
• 6. 10. Pouť do Sloupu (farnost)
• 7. 10. Večer sokolských světel – pietní akce 

u rybníka Olšovce (Sokol)
• Drakiáda (MaRC Dymáček)
• Beseda se spisovatelem (knihovna)
• Výlov soukromého rybníka Dymáku
• Pohádkový les (pionýři)

• Výlov obecního rybníka Olšovce
• 26. 10. pátek Lampionový průvod k 100. výro-

čí vzniku ČSR
• Bubušou (pionýři)

Listopad:
• 2. 11. pátek Školní vinný bál - sál KD (ZŠ)
• 3. 11. sobota Lesní lidé (skauti)
• 10. 11. sobota 22. ročník Běhu za jedovnickým 

kaprem (SK)
• Odpolední hudební vystoupení s  posezením 

u čaje (STP)
• Turnaj v Člověče, nezlob se, vinárna v Tyršo-

vě osadě (Sokol)
• 28. 11. Kulturní program s posezením (ČČK)
• 30. 11. od 16 hod. na faře – výroba adventních 

věnců; žehnání věnců při mších v neděli 2. 12. 
(farnost)

• 30. 11. Klíče na neděli, divadelní představení 
společnosti Háta Praha - kinosál KD

Prosinec:
• Rozsvěcení vánočního stromu u KD - sobota 

1. 12. (ZUŠ + komise pro spolkovou činnost)
• Mikuláš v Dymáčku, Stromeček pro zvířátka 

(MaRC Dymáček)
• Zájezd na vánoční trhy v Brně (KDP)
• Volba Miss školy - KD (ZŠ)
• Vánoční koncert pro STP - sál Chaloupky 

(ZUŠ)
• Předávání Betlémského světla (skauti)
• Vánoční koncert žáků ZUŠ - sál KD (ZUŠ)
• Koledy Bivojanky (spolek Bivoj)
• 26. 12. Vánoční koncert ŽPS Píseň - v 16 hod. 

v kostele
• 31. 12. Silvestrovská turistická vycházka  

(Sokol)
• 31. 12. Silvestrovská vyjížďka bikerů - sraz 

ve 13 hod. u KD (Jiří Dvořák)

Inzerce
Pro provoz kovovýroby v  Bořitově hledáme 
OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO ZÁSTUPCE
Požadujeme: SŠ/VŠ, technické myšlení, ŘP sk. B
Náplň práce: řešení tech. požadavků zákazníků
Kontakt: 775 564 997, narozna@atomo.cz

Pro provoz kovovýroby v  Bořitově hledáme 
SPECIALISTKU PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Požadujeme: SŠ, PC gramotnost, ŘP sk. B,
technické myšlení, znalost NJ slovem i písmem
Náplň práce: komunikace, péče o zákazníky
Kontakt: 775 564 997, narozna@atomo.cz


